
 
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 

 

РІШЕННЯ № 186 
 

25 лютого 2021 року м. Липовець 10 сесія 8 скликання 

 

Про завершення реорганізації  

Славнянської сільської ради Липовецького району Вінницької області  

шляхом її приєднання до Липовецької міської ради  

та затвердження Передавального акту 
 

Відповідно статті 26, статті 59, частини 61 Розділу V. «Прикінцеві та 

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

статей 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, статей 4, 17 Закону України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань», статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», частини 4 статті 31 Закону України «Про 

національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової 

звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 

2000 року № 419, Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року 

№ 879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 

установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України 

від 18червня 2015 року № 1000/5, рішення 2 сесії 8 скликання від 09 грудня 

2020року № 32 «Про початок реорганізації сільських рад шляхом приєднання до 

Липовецької міської ради», враховуючи висновок постійної комісії міської ради 

з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, 

міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Завершити процедуру реорганізації Славнянської сільської ради 

Липовецького району Вінницької області (22540, Вінницька область, 

Липовецький район, с. Славна, вул. Леніна, буд. 31; код ЄДРПОУ 04329168) 

шляхом її приєднання до Липовецької міської ради Вінницької області (22500, 

Вінницька область, Липовецький район, м. Липовець, вул. Василя Липківського, 

30; код ЄДРПОУ 04325957). 

2. Затвердити Передавальний акт Славнянської сільської ради згідно з 

додатком 1. 
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3. Затвердити акт приймання-передачі документів, що нагромадилися 

під час діяльності Славнянської сільської ради станом на 31 грудня 2020 року, 

згідно з додатком 2. 

4. Доручити фінансовому управлінню міської ради, відділам 

бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення; юридичного 

забезпечення та комунальної власності; містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

здійснити перевірку господарської діяльності сільської ради за 2019 – 2020 роки. 

5. Начальнику загального відділу виконавчого комітету міської ради 

Соловйовій Н.С. забезпечити виготовлення копії Передавального акту за 

правилами, передбаченими законодавством про державну реєстрацію 

юридичних осіб, для цілей здійснення державної реєстрації припинення 

Славнянської сільської ради як юридичної особи в результаті її реорганізації 

шляхом приєднання до Липовецької міської ради. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, 

етики та регламенту (голова комісії  Олена СЕМЧУК). 

 

 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 
 


