
 

 

 

 

УКРАЇНА 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

09 грудня  2020 року                                                                       № 96-VIII 

 

Про реорганізацію юридичної особи  

Ларжанської сільської ради  

шляхом приєднання до Саф’янівської  

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

  

Відповідно до положень статей 104-105, 107 Цивільного кодексу України, ст.59 

Господарського кодексу України, з урахуванням п. 6-1 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні 

положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в редакції Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій» від 17.11.2020р. № 1009-ІХ, пп.4 п.2 розділу ІІ «Прикінцевих положень» Закону 

України від 16.04.2020р. № 562-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад», положень статей 4, 

17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань», ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», ст. 29, ч. 4, ст. 31 Закону України «Про національний архівний фонд та 

архівні установи», Порядку надання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.02.2000р. № 419, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

12.06.2020р. № 720-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Одеської області», Положення про інвентаризацію активів та 

зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014р. № 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 18.06.2015р. № 1000/5, на підставі постанови 

Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020р. № 807-ІХ, 

постанови Центральної виборчої комісії від 08.08.2020р. № 160 «Про перші вибори депутатів 

сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, 

міських голів 25.10.2020р.», Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської області 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Реорганізувати юридичну особу – Ларжанську сільську раду (код ЄДРПОУ 

04527129), розташовану за адресою: вул. Українська, 43, с.Ларжанка,  Ізмаїльського 

району Одеської області, шляхом приєднання до Саф’янівської сільської ради 

(ЄДРПОУ04379433), розташованої за адресою: вул. Грушевського,85,  с. Саф’яни, 

Ізмаїльського району Одеської області. 
 

2. Саф’янівську сільську раду вважати правонаступником активів та пасивів, всіх 

майнових прав та обов’язків  Ларжанської сільської ради.  
 

            3. Утворити комісію з реорганізації Ларжанської   сільської ради у складі: 

 



 

Голова комісії: 

 

Тодорова Наталія Іванівна            

2927515126 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                                                                     

 

 

Члени 

комісії: 

 

Шевченко Алла Іванівна    

2924303623 

староста  

Колесниченко Тетяна 

Іванівна   2507301021 

головний бухгалтер  

Грамма Галина  Іванівна  

 2490621907 

Спеціаліст землевпорядник  

Ісарєва Віра Сергіївна  

3137718282 

Завідувача клубом  

 

4. Затвердити план заходів з реорганізації  Ларжанської  сільської ради (додаток № 1). 

 

5. З метою забезпечення своєчасного виконання Плану заходів, надати право 

Саф’янівському сільському голові Тодоровій Наталії Іванівні здійснювати без 

погодження з  Ларжанської  сільською радою заміну персонального складу Комісії у 

випадку неможливості когось із членів Комісії приймати учать у роботі Комісії.  

 

6. Голові, утвореної за цим рішенням комісії  реорганізації забезпечити своєчасне 

здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 

інформувати Саф’янівську сільську раду. 

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську  комісію 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного та інвестиційного  розвитку громади . 

 

 

 

 

      Саф’янівський сільський голова                                                            Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток № 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 до рішення Саф’янівської сільської  ради                                                                                      

 09.12.2020 року № 96- VIII 

 

План заходів з реорганізації  Ларжанської  сільської ради 

 

з/п Заходи Термін Виконавець 

1 Персональне (під розписку) попередження 
працівників Ларжанської    сільської ради, які 

будуть працевлаштовані у Саф’янівську 

сільську раду, про зміну істотних умов праці 

(ч. 3 ст. 32 КЗпП України)  

Не пізніше ніж за 2 місяці  (голова комісії) 

2 Персональне (під розписку) попередження 

працівників Ларжанської   сільської ради, яких 

планується вивільнити у зв’язку із 
скороченням штату,  про скорочення 

чисельності (штату) працівників та наступне 

вивільнення (п. 1 ст. 40 КЗпП України, ст. 492 

КЗпП) 

Не пізніше ніж за 2 місяці 

до дати фактичного 

вивільнення  

(голова  комісії) 

3 Здійснення заходів щодо інвентаризації всього 

майна, активів, зобов’язань Ларжанської  

сільської  ради 

З моменту утворення 

комісії з інвентаризації  до 

складання передавального 
акту 

(визначені члени 

комісії) 

4 Здійснення розрахунків з працівниками та їх 

вивільнення (працевлаштування) 

Не раніше ніж через 2 

місяці від дати 

попередження про 
вивільнення 

(визначені члени 

комісії) 

5 Звернення до Пенсійного фонду України та 

органу ДФС з метою одержання відповідно 

довідок про відсутність заборгованостей, та 
зняття з обліку 

До складання 

передавального акта 

(визначені члени 

комісії 

6 Закриття казначейського рахунку   (визначені члени 

комісії) 

7 Передача документації: 
-  до архівних установ (документації, яка 

передбачає архівне зберігання); 

- Ларжанської  сільської раді (документації, 
яка має значення в подальшій роботі 

Саф’янівської сільської ради) 

Під час складання 
передавального акту 

(визначені члени 
комісії) 

8 Складання передавального акта та передача 

майна Ларжанської  сільської ради 
Саф’янівській сільський раді   

Після проведення 

інвентаризації 

(члени комісії) 

9 Звернення до державного реєстратора про 

проведення державної реєстрації припинення  
Ларжанської  сільської ради  

Після закінчення 

інвентаризації процедури 
реорганізації, передбаченої 

законом 

(голова комісії) 

10 Звернення до державного реєстратора про 

проведення державної реєстрації припинення  
змін до відомостей в Єдиного державного 

реєстру Ларжанської  сільської ради 

Після закінчення 

процедури реорганізації, 
передбаченої законом 

припинення  змін до 

відомостей в Єдиного 
державного реєстру 

Ларжанської сільської ради 

(голова комісії) 

11 Звіт про закінчення реорганізації Після державної реєстрації Сільський голова 

12 Оформлення прав на об’єкти комунальної 
власності 

Після державної реєстрації Сільський голова 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                                                          Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 

 


