
 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;  

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

проєкт 

РІШЕННЯ  
 

23 березня 2021 року м. Липовець 11 сесія 8 скликання 

 

Про реорганізацію Комунального закладу «Липовецький міський 

центр соціальних служб» Липовецької міської ради Вінницького району 

Вінницької області шляхом приєднання до Комунальної установи 

«Липовецький територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Липовецької міської ради Вінницького 

району Вінницької області 

 

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 59 Господарського кодексу України, статей 

104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань», постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 

177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг», враховуючи 

клопотання відділу соціального захисту та охорони здоров`я від 12 березня 2021 

року № 20, висновки постійних комісій міської ради з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту; з гуманітарних питань, міська рада ВИРІШИЛА:  

1. Припинити діяльність в результаті реорганізації Комунального 

закладу «Липовецький міський центр соціальних служб» Липовецької міської 

ради Вінницького району Вінницької області (ЄДРПОУ 41479577, місце 

знаходження: вул. Шевченка, будинок 7, м. Липовець, Липовецький район, 

Вінницька область, 22500) шляхом приєднання до Комунальної установи 

«Липовецький територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької 

області (ЄДРПОУ 35078510, місце знаходження: вул. Героїв. Майдану, будинок 

22, м. Липовець, Липовецький район, Вінницька область, 22500).  

2. Утворити комісію з реорганізації юридичної особи Комунального 

закладу «Липовецький міський центр соціальних служб» Липовецької міської 

ради Вінницького району Вінницької області (далі – Комісія з реорганізації) та 

затвердити її склад згідно з додатком. 

2.1. Встановити місце знаходження Комісії з реорганізації: вул. Героїв 

Майдану, будинок 22, м. Липовець, Липовецький район, Вінницька область, 

22500).  
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3. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог два місяці з 

дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної 

особи в результаті реорганізації шляхом приєднання. 

4. Комісії з реорганізації юридичної особи: 

4.1. В установленому законодавством порядку протягом трьох робочих 

днів, з дати прийняття даного рішення, повідомити орган, що здійснює державну 

реєстрацію про прийняття рішення щодо припинення в результаті реорганізації 

юридичної особи шляхом приєднання та подати необхідні документи для 

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань відповідних записів. 

4.2. Забезпечити передачу документів, які підлягають довгостроковому 

зберіганню, до відповідної архівної установи в порядку, визначеному 

законодавством України. 

4.3. Провести інвентаризацію майна Комунального закладу. 

4.4. Провести розрахунки з бюджетом, дебіторами і кредиторами 

зобов’язаннями Комунальному закладу «Липовецький міський центр соціальних 

служб» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області. 

4.5. Вжити усіх необхідних дій, пов’язаних з подачею документів 

державному реєстратору для державної реєстрації припинення Комунального 

закладу юридичної особи в результаті її реорганізації після закінчення 

процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог 

кредиторами. 

4.6. Забезпечити у встановленому законом порядку знищення печаток та 

штампів Комунального закладу «Липовецький міський центр соціальних служб» 

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області протягом 10 

(десяти) робочих днів з дня державної реєстрації припинення юридичної особи. 

4.7. Подати на затвердження сесії міської ради Передавальний акт.  

5. Директору Комунального закладу «Липовецький міський центр 

соціальних служб» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької 

області ГЕРАСИМЧУК Ірині Сергіївні: 

5.1. Повідомити працівників, які перебувають у трудових відносинах з 

Комунальним закладом «Липовецький міський центр соціальних служб» 

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області, про 

припинення трудових відносин у зв’язку з реорганізацією та скороченням 

чисельності працівників у відповідності до чинного законодавства. 

5.2. Здійснити звільнення попереджених про наступне вивільнення 

працівників Комунального закладу «Липовецький міський центр соціальних 

служб» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області 

відповідно до пункту 1 частини1 статті 40 Кодексу Законів про працю України.  

6. Вважати таким, що втратило чинність рішення 10 сесії Липовецької 

міської ради 8 скликання від 25 лютого 2021 року № 200 «Про реорганізацію 

Комунального закладу «Липовецький міський центр соціальних служб» 

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області шляхом 

приєднання до Комунальної установи «Липовецький територіальний центр 



соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Липовецької міської 

ради Вінницького району Вінницької області». 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту (голова комісії Юрій ЮКАЛО); з 

гуманітарних питань (голова комісії Віктор ДОРОШЕНКО). 

 

 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 

  



Додаток 

до рішення 11 сесії міської 

ради 8 скликання 

23 березня 2021 року №  

 

СКЛАД 

комісії з реорганізації юридичної особи Комунального закладу 

«Липовецький міський центр соціальних служб» Липовецької міської ради 

Вінницького району Вінницької області 

 

Голова комісії: Фоміна Ольга Володимирівна, заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів влади (ідентифікаційний номер 

3261522186, 18.04.1989 р.н.). 

Заступник голови комісії: Любченко Віктор Іванович, начальник відділу 

соціального захисту та охорони здоров`я Липовецької міської ради Вінницького 

району Вінницької області (ідентифікаційний номер 2620304117, 28.09.1971 

р.н.). 

Секретар комісії: Кукуруза Марія Яківна, головний бухгалтер 

Комунальної установи «Липовецький територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Липовецької міської ради 

Вінницького району Вінницької області (ідентифікаційний номер 2301307028, 

03.01.1963 р.н.). 

Члени комісії : 

- Богдан Алла Ігорівна, начальник відділу юридичного забезпечення та 

комунальної власності виконавчого комітету Липовецької міської ради 

Вінницького району Вінницької області (ідентифікаційний номер 3403200581, 

05.03.1993 р.н.). 

- Герасимчук Ірина Сергіївна, директор Комунального закладу 

«Липовецький міський центр соціальних служб» Липовецької міської ради 

Вінницького району Вінницької області (ідентифікаційний номер 3052224222, 

26.07.1983 р.н.). 

- Ліщишина Світлана Дмитрівна, завідувач відділенням соцільної 

допомоги вдома «Липовецький територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Липовецької міської ради 

Вінницького району Вінницької області (ідентифікаційний номер 3487900369, 

30.06.1995 р.н.). 

- Москалюк Володимир Валерійович, заступник директора – начальник 

відділу соціальної роботи Комунального закладу «Липовецький міський центр 

соціальних служб» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької 

області (ідентифікаційний номер 2994100770, 22.12.1981 р.н.). 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 


