
                                                                                                         
УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 193

19 лютого 2021 року                             6 сесія 8 скликання

Про прийняття майна, активів та зобов’язань сільських рад, що 
реорганізовуються шляхом приєднання до Лука-Мелешківської
сільської ради та затвердження передавальних актів

Відповідно  до  ст.  ст.  104-107  Цивільного  кодексу  України,  ст.14,  15,  17  Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань»,  рішень 2 сесії 8 скликання сільської ради від 21.12.2020
№№44-47, ст.ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
сільська рада 
 

В И Р І Ш И Л А:

1.Прийняти  у  комунальну  власність  Лука-Мелешківської  територіальної
громади  майно,  активи, зобов’язання Пилявської  сільської ради та Хижинецької
сільської  ради  Сокиринецької  об’єднаної  територіальної  громади,  що
реорганізуються шляхом приєднання до Лука-Мелешківської  сільської ради, згідно
передавальних актів та інвентаризаційних описів.
         2.Затвердити передавальні акти  про передачу майна Пилявської сільської ради
(код  ЄДРПОУ  04331509),  Хижинецької  сільської  ради  Сокиринецької  об’єднаної
територіальної  громади  (код  ЄДРПОУ  41079632),  що  реорганізуються  шляхом
приєднання до Лука-Мелешківської  сільської ради Вінницького району Вінницької
області (код ЄДРПОУ  04329856) (додаються).
      3.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію
сільської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони
природи, житлово-комунального господарства та комунальної власності (Ткаченко
В.С.).

         Сільський голова                                                    Богдан АВГУСТОВИЧ



Затверджую 
Сільський голова

 Лука-Мелешківської ради

 Богдан Августович
«15» лютого 2021р.

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ
с. Хижинці                                                                          «15»лютого  2021 року
Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації  та управління
справами Хижинецької  сільської ради ,  створеної рішенням Лука-Мелешківської
сільської ради від 20.11.2020 р. №11, у складі:
Голови комісії: Августович Богдан Іванович Лука-Мелешківський сільський голова;
Члени комісії:
                        Калінчук Наталія Леонідівна Начальник відділу,головний бухгалтер
Хижинецької  сільської  ради  Сокиринецької  об’єднаної  територіальної  громади
Вінницького району Вінницької області;
                        Крепка Наталія Олександрівна Інспектор з бухгалтерського обліку
Хижинецької сільської ради Сокиринецької об’єднаної територіальної
громади Вінницького району Вінницької області;
                     Борецький Сергій Іванович Спеціаліст Хижинецької сільської ради
Сокиринецької об’єднаної територіальної громади Вінницького району
Вінницької області;
                     Луков Сергій Володимирович спеціаліст - землевпорядник
Хижинецької  сільської  ради  Сокиринецької  об’єднаноїтериторіальної  громади
Вінницького району Вінницької області;
                     Коломієць Василь Михайлович спеціаліст Хижинецької
сільської  ради  Сокиринецької  об’єднаної  територіальної  громади  Вінницького
району Вінницької області;
                   Цокур Валентина Володимирівна Начальник відділу з питань
культури,молоді,спорту  та  соц..захисту  населення  Хижинецької  сільської  ради
Сокиринецької об’єднаної територіальної громади Вінницького району
Вінницької області;
                  Дишкант Ольга Степанівна Інспектор Хижинецькоїсільської ради
Сокиринецької об’єднаної територіальної громади Вінницького району
Вінницької області;
                   Качалка Ольга Віталіївна діловод Хижинецької
сільської  ради  Сокиринецької  об’єднаної  територіальної  громади  Вінницького
району Вінницької області;
                     Холопкіна Світлана Валентинівна Інспектор з військового
обліку, паспортист Хижинецької сільської ради Сокиринецької об’єднаної
територіальної громади Вінницького району Вінницької області;
                    Калюжна Оксана Анатоліївна Директор сільського будинку
культури с. Сокиринці;
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                    Ільченко Ірина Олександрівна Директор сільського будинку
культури с. Парпурівці;
                   Джабієва Наталія Петрівна Завідуюча бібліотекою
філією в с.Сокиринці;
                   Дідуренко Сергій Петрович Завідуючий КНП
«Вінницький районний медичний ЦПМСД»Хижинецької амбулаторії
загальної практики сімейної медицини;
                    Маціпура Лариса Петрівна Начальник відділу освіти ;
                    Сугак Тетяна Василівна Головний бухгалтер ;
                    Мазуренко Людмила Семенівна Завідуюча КЗ ЗДО «Золотий ключик»;
                     Кіщук Олена Василівна Завідуюча КЗ ЗДО «Дзвіночок»;
                    Цьомик Тетяна Сергіїівна В.о.директора КЗ «Хижинецький ліцей»;
                    Ваколюк Тетяна Олександрівна Директор Сокиринецької
філії КЗ «Хижинецький ліцей»;
                   Проценко Дмитро Леонідович Начальник відділу
комунальної власності та земельних відносин ЛукаМелешківської сільської ради;
                  Шило Віталіна Миколаївна Начальник відділу, головний
бухгалтер ЛукаМелешківської сільської ради;
                 Сорока  Ірина Григорівна  Начальник відділу освіти та культури
ЛукаМелешківської сільської ради 

керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», склали цей акт про наступне:

1.  Лука-Мелешківська   сільська  рада  (ЄДРПОУ  04329856),  місцезнаходження:
вулЦентральна,2с.  Лука-Мелешківська,  Вінницького  району ,  Вінницької  області,
внаслідок  реорганізації  Хижинецької  сільської  ради  Сокиринецької  об’єднаної
територіальної громади Вінницького району Вінницької області
(ЄДРПОУ  41079632),  місцезнаходження:  вул..І.Богуна,59Бс.Хижинці  Вінницького
району Вінницької області   шляхом приєднання до Лука-Мелешківської сільської
ради  є  правонаступником  майна,  активів  та  зобов’язань  Хижинецької   сільської
ради, а
саме:
1.1. Необоротних активів (балансова вартість) – 2 685 402,0 грн., у тому числі:
- основні засоби – 1 854 260,0  грн.;
- інші необоротні матеріальні активи – 831 142,0 грн.;
1.2. Виробничі запаси – 3043,0 грн.;
1.3. Грошових коштів – 2 278,0 грн.;
1.4. Дебіторської заборгованості – 23 712,17 грн., у тому числі:
- за розрахунками із соціального захисту 23 712,17 грн.;
1.5. Кредиторської заборгованості – 23 712,17 грн., у тому числі:
- перед бюджетом – 4 623,88 грн.;
- з оплати праці – 19 088,29 грн.;
2. Разом із майном Хижинецької сільської ради Лука-Мелешківська  сільська рада
приймає документи,
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що підтверджують  право  власності  (володіння,  користування,  розпорядження)  на
об’єкти  основних  засобів  та  документів,  які  підтверджують  право  власності  або
користування земельними ділянками.
Додатки до передавального акту: ________ на ____ аркушах.
Усього: _____ аркушів.
Комісія  з  реорганізації Хижинецької  сільської  ради  Сокиринецької  об’єднаної
територіальної громади Вінницького району Вінницької області 
Голова комісії: _________________________ Августович Б.І.
                                                   (підпис)                              (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Калінчук Н.Л.
                                                    (підпис)                               (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Крепка Н.О.
                                          (підпис)                              (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Борецький С.І.
                                          (підпис)                            (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Луков С.В.
                                          (підпис)                                 (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Коломиєць В.М.
                                          (підпис)                                 (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Цокур В.В..
                                          (підпис)                                 (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Дишкант О.С.
                                          (підпис)                                 (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Качалка О.В.
                                          (підпис)                                 (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Холопкіна С.В.
                                          (підпис)                                 (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Калюжна О.А.
                                                   (підпис)                                 (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Ільченко І.О.
                                                   (підпис)                                 (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Джабієва Н.П.
                                          (підпис)                                 (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Дідуренко С.П.
                                                   (підпис)                                 (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Маціпура Л.П.
                                          (підпис)                                 (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Сугак Т.В.
                                          (підпис)                                 (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Мазуренко Л.С.
                                                   (підпис)                                 (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Кіщук О.В.
                                          (підпис)                                 (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Цьомик Т.С.
                                                   (підпис)                                 (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Ваколюк Т.О.
                                          (підпис)                                 (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Проценко Д.Л.
                                          (підпис)                                 (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Шило В.М.
                                                   (підпис)                                 (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Сорока І.Г.
                                          (підпис)                                 (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Гончарук Т.В.
                                          (підпис)                                 (ПІБ)

Від імені Лука-Мелешківської сільської ради прийняла
Комісія з прийняття майна, активів та зобов’язань, у складі:
 _________________________ _________________________
(підпис) (ПІБ)
 _________________________ _________________________
(підпис) (ПІБ)
 _________________________ _________________________
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Затверджую 
Сільський голова

 Лука-Мелешківської ради

 Богдан Августович
«15» лютого 2021р.

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ
с. Пилява                                                                          «15»лютого  2021 року
Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації  та управління
справами  Пилявської   сільської  ради  ,  створеної  рішенням  Лука-Мелешківської
сільської ради від 10.12.2020 р. №24, у складі:
Голови комісії: Августович Богдан Іванович Лука-Мелешківський сільський голова;
Члени комісії:
                        Москвічова Надія Степанівна Головний бухгалтер Пилявської сільської
ради;
                        Вінтоняк Галина Миколаївна Спеціаліст ІІ категорії із земельних питань
Пилявської сільської ради;
                     Спасинюк Вікторія Володимирівна Завідуюча Пилявським сільським клубом;
                     Парасунько Наталія Василівна  Завідуюча ДНЗ «Ластівка» Пилявської
сільськох ради;
                     Лаврова Ангеліна Францівна Директор ЗОШ І-ІІ ст. с. Пилява;
                   Проценко Дмитро Леонідович Начальник відділу комунальної власності та
земельних відносин Лука-Мелешківської сільської ради;
                  Шило Віталіна Миколаївна Начальник відділу, головний бухгалтер Лука-
Мелешківської сільської ради;
                   Сорока Ірина Григорівна Начальник відділу освіти та культури Лука-
Мелешківської сільської ради;
                     Гончарук Тетяна Вікторівна Головний бухгалтер відділу освіти та культури
Лука-Мелешківської сільської ради;
                    
керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», склали цей акт про наступне:
1.  Лука-Мелешківська  сільська  рада  (ЄДРПОУ  04329856),  місцезнаходження:
вул..Центральна,2 с. Лука-Мелешківська, Вінницького району, Вінницької області,
внаслідок реорганізації Пилявської сільської ради Тиврівського району Вінницької
області
(ЄДРПОУ  04331509),  місцезнаходження:  вул.  Першотравнева,  буд.  7,  с.  Пилява,
Тиврівський р-н, Вінницька обл., 23330  шляхом приєднання до Лука-Мелешківської
сільської  ради  є  правонаступником  майна,  активів  та  зобов’язань  Пилявської
сільської ради, а
саме:
1.1. Необоротних активів (балансова вартість) – 430751,00 грн., у тому числі:
- основні засоби і інші необоротні матеріальні активи– 430751,0  грн.;
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1.2. Виробничі запаси – 7323,0 грн.;
1.3. Грошових коштів – 11354,00 грн.;
2. Разом із майном Пилявської сільської ради Лука-Мелешківвська  сільська рада
приймає документи,
що підтверджують  право  власності  (володіння,  користування,  розпорядження)  на
об’єкти  основних  засобів  та  документів,  які  підтверджують  право  власності  або
користування земельними ділянками.
Додатки до передавального акту: ________ на ____ аркушах.
Усього: _____ аркушів.
Комісія з реорганізації Пилявської сільської ради 
Голова комісії: _________________________ Августович Б.І.
                                                   (підпис)                              (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Москвічова Н.С.
                                                    (підпис)                               (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Вінтоняк Г. М.
                                          (підпис)                              (ПІБ)

Член комісії: _________________________ Спасинюк В. В.
                                          (підпис)                            (ПІБ)

Член комісії: _________________________ Парасунько Н. В.
                                          (підпис)                                 (ПІБ)

Член комісії: _________________________ Лаврова А.Ф.

                                          (підпис)                                 (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Проценко Д.Л.
                                          (підпис)                                 (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Шило В.М.
                                                   (підпис)                                 (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Сорока І.Г.
                                          (підпис)                                 (ПІБ)
Член комісії: _________________________ Гончарук Т.В.
                                          (підпис)                                 (ПІБ)

Від імені Лука-Мелешківської сільської ради прийняла
Комісія з прийняття майна, активів та зобов’язань, у складі:
 _________________________ _________________________
(підпис) (ПІБ) _________________________ _________________________
(підпис) (ПІБ)_________________________ _________________________
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