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24 грудня 2020року                                                             2 сесія VIII скликання 

 
Про реорганізацію Оленівської сільської ради шляхом її приєднання до 
Вороновицької селищної ради  
 

      З метою припинення Оленівської сільської ради шляхом 

реорганізації через приєднання до Вороновицької селищної ради, керуючись 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 06 травня 2020 року №512-

р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад 

Вінницької області», від 12 червня 2020 року №707-р «Про затвердження 

адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад 

Вінницької області», ст. ст. 104-107 Цивільного кодексу України, ст. ст. 14, 

15, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», ст. ст. 25, 26, 59 та 

розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», селищна рада В И Р І Ш И Л А :  
 

            1. Реорганізувати Оленівську сільську раду, (код за ЄДРПОУ 

04329910, місцезнаходження: 23244, Вінницька область, Вінницький район, 

село Оленівка, вулиця Соборна, буд. 56-Б), шляхом її приєднання до 

Вороновицької селищної ради (код за ЄДРПОУ 04326069, місцезнаходження: 

23252, Вінницька область, Вінницький район, смтВороновиця, вулиця 

Козацький шлях, 60). 

           2. Визначити, що Вороновицька селищна рада є правонаступником 

всього майна, прав та обов’язків Оленівської сільської ради. 

           3. Під час проведення реорганізації Вороновицької селищної ради 

повноваження з управління її справами здійснює селищний голова 

Вороновицької селищної ради Ковінько Олександр Геннадійович. 

           4. Для забезпечення управління справами Оленівської сільської ради та 

здійснення дії щодо її припинення утворити комісію з її реорганізації у 

такому складі: 

           Голова комісії:  Ковінько Олександр Геннадійович – селищний голова. 

           Заступник голови комісії: Штурма Микола Олександрович – староста 

сіл Оленівка, Олександрівка, Жабелівка (Оленівського  старостинського 

округу ). 



           Секретар комісії: Сорока Людмила Михайлівна – головний бухгалтер 

Оленівської сільської ради. 

           Члени комісії 

1). Драгомарецька Інна Миколаївна 

2). Корнець Людмила Павлівна 

3). Маджарова Олена Миколаївна 

4). Грабчук Ірина Михайлівна 

  

5. Комісії з реорганізації Оленівської сільської ради здійснити процедуру 

припинення Оленівської сільської ради відповідно до вимог Цивільного 

кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», провести 

інвентаризацію активів та зобов’язань Оленівської сільської ради та 

підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Вороновицької 

селищної ради майна Оленівської сільської ради. 

           6. Уповноважити заступника голови комісії з реорганізації Оленівської 

сільської ради Штурму Миколу Олександровича, ідентифікаційний номер 

2314405416, паспорт серія АВ 005642, виданий Вінницьким РВ УМВС 

України у Вінницькій області 02.11.1999 року, зареєстрованого за адресою: с. 

Оленівка, вул. Мічуріна, буд. 43, Вінницького р-ну, Вінницької області, 

телефон +3(8067) 700 22 80, на вчинення дій, необхідних для проведення 

державної реєстрації з припинення Оленівської сільської ради та внесення 

змін до відомостей про Вороновицьку селищну раду до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань. 

           7. До завершення періоду окремого виконання бюджету Оленівської 

сільської ради функції головного розпорядника її бюджетних коштів та 

фінансового органу продовжує здійснювати Вороновицька селищна рада в 

особі селищного голови Ковінька Олександра Геннадійовича. 

           8. Надати право першого підпису на фінансових документах 

Оленівської сільської ради, що реорганізується, селищному голові 

Вороновицької селищної ради Ковіньку Олександру Геннадійовичу, 

ідентифікаційний номер 2511314110, другого підпису на фінансових 

документах – головному бухгалтеру Оленівської сільської ради Сорокі 

Людмилі  Михайлівні, ідентифікаційний номер 2458410027 . 

          9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку. 

 

              Селищний голова                                           О.Г.Ковінько 


