
                                           
УКРАЇНА 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ № 24 
10 грудня  2020 року                        2 позачергова сесія 8 скликання 

 

Про реорганізацію Пилявської сільської ради  

шляхом приєднання  

до Лука-Мелешківської сільської ради  

у новій редакції 

 

Враховуючи результати перших виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних та 

міських голів, що відбулися 25 жовтня 2020 року, факт набуття повноважень Лука-

Мелешківською сільською радою, на підставі ст.8 Господарського кодексу України, ст.ст.104-

107 Цивільного кодексу України та керуючись ст.25, ч.1 ст.59, п. 6-1 розділу V Прикінцеві та 

перехідні положення Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Реорганізувати Пилявську сільську раду, ідентифікаційний код юридичної особи 

04331509, адреса місцезнаходження юридичної особи: вул. Першотравнева, буд. 7, с. 

Пилява, Тиврівський р-н, Вінницька обл., 23330 шляхом приєднання до Лука-

Мелешківської сільської ради, ідентифікаційний код юридичної особи 04329856, адреса 

місцезнаходження юридичної особи: вул. Центральна, 2А, с. Лука-Мелешківська, 

Вінницький р-н, Вінницька обл., 23234. 

2. Встановити, що орган місцевого самоврядування Лука-Мелешківська сільська рада є 

правонаступником усього майна, усіх прав та обов’язків органу місцевого 

самоврядування Пилявської сільської ради.  

3. Під час проведення реорганізації Пилявської сільської ради повноваження з 

управління її справами здійснює сільський голова Лука-Мелешківської сільської 

ради Августович Богдан Іванович. 

4. Утворити комісію з реорганізації та управління справами Пилявської сільської ради у 

складі відповідно до додатка 1. 

5. Комісії з реорганізації та управління справами Пилявської сільської ради: 

- забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов’язаних з 

припиненням діяльності юридичної особи шляхом приєднання відповідно до вимог 

чинного законодавства України; 

- повідомити в установленому законом порядку працівників Пилявської сільської ради 

про реорганізацію; 

- забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників Пилявської 

сільської ради у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України; 

- провести інвентаризацію майна, активів та зобов’язань Пилявської сільської ради; 



-  скласти передавальний акт для прийняття на баланс Лука-Мелшківської сльіської 

ради майна Пилявської сільської ради та подати його на затвердження до Лука-

Мелешківської сільської ради;  

- голові комісії з реорганізації та управління справами Августовичу Богдану Івановичу 

надати державному реєстратору усі документи, передбачені Законом України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань», для проведення державної реєстрації реорганізації Пилявської сільської 

ради шляхом приєднання до Лука-Мелешківської сільської ради. 

6. Надати сільському голові Лука-Мелешківської сільської ради (голові реорганізаційної 

комісії)Августовичу Богдану Івановичу право першого підпису на фінансових 

документах Пилявської сільської ради, яка реорганізується , право другого підпису на 

фінансових документах – головному бухгалтеру (члену реорганізаційної комісії) - 

Москвічовій Надії Степанівні. 

7. До завершення періоду окремого виконання бюджету Пилявської сільської ради функції 

головного розпорядника її бюджетних коштів та фінансового органу продовжує 

здійснювати Лука-Мелешківська  сільська рада в особі сільського голови Августовича 

Богдана Івановича. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи, житлово-

комунального господарства та комунальної власності  та з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

Сільський голова                                                                                      Богдан АВГУСТОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення № 24 Лука-Мелешківської сільської ради  

від 10.12.2020 

 

КОМІСІЯ 

з реорганізації та управління справами 

Пилявської сільської ради 

 

Голова комісії Посада Ідентифікаційний номер 

Августович Богдан 

Іванович 

Лука-Мелешківський 

сільський голова 

3274305695 

Члени комісії 

Москвічова Надія 

Степанівна 

Головний бухгалтер 

Пилявської сільської ради 

2450515827 

Вінтоняк Галина 

Миколаївна 

Спеціаліст ІІ категорії із 

земельних питань 

Пилявської сільської ради 

3225922387 

Спасинюк Вікторія 

Володимирівна 

Завідуюча Пилявським 

сільським клубом 

3296603740 

Парасунько Наталія 

Василівна 

Завідуюча ДНЗ «Ластівка» 

Пилявської сільськох ради 

3036414903 

Лаврова Ангеліна 

Францівна 

Директор ЗОШ І-ІІ ст. с. 

Пилява (ідентифікаційний 

код юридичної особи 

21727189) 

2130607628 

Проценко Дмитро 

Леонідович 

Начальник відділу 

комунальної власності та 

земельних відносин Лука-

Мелешківської сільської 

ради 

3100807092 

Шило Віталіна 

Миколаївна 

Начальник відділу, головний 

бухгалтер Лука-

Мелешківської сільської 

ради 

2894321802 

Сорока Ірина Григорівна Начальник відділу освіти та 

культури Лука-

Мелешківської сільської 

ради 

2316517204 



Гончарук Тетяна 

Вікторівна 

Головний бухгалтер відділу 

освіти та культури Лука-

Мелешківської сільської 

ради 

2849709609 

 

Секретар ради                                                                                                Оксана ШЕВАНЮК 

 

 


