
 

                                                                                                                      
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

( двадцять дев’ята позачергова сесія сьомого скликання)  

 

 

06 листопада 2019 року                    м. Корюківка                                 №  1-29/VIІ 
 

 

Про добровільне приєднання  до 

об’єднаної територіальної громади  
 

Враховуючи висновок Чернігівської обласної державної адміністрації, 

затверджений розпорядженням голови Чернігівської обласної державної 

адміністрації від 30 жовтня 2019 року № 613, керуючись ч.6 ст. 82 Закону України  

«Про добровільне об’єднання територіальних громад», ч.1 ст.59 Закону України 

«Про  місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Добровільно приєднати територіальні громади сіл Бешківка, Домашлин, 

Луковець Домашлинської сільської ради, сіл Верхолісся, Олександрівка, Піски 

Олександрівської сільської ради, сіл  Бурківка, Савинки Савинківської сільської 

ради Корюківського району Чернігівської області до Корюківської міської 

об’єднаної територіальної громади Корюківського району Чернігівської області 

з адміністративним  центром у місті Корюківка. 

 

2.Визначити, що правонаступником всього майна, прав та обов’язків 

Домашлинської, Олександрівської та Савинківської територіальних громад є 

Корюківська міська об’єднана територіальна громада. 

 

3.Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного приєднання 

територіальних громад (додаток 1). 

 

 

Міський голова                                                                                Р. АХМЕДОВ 



Додаток 1 

до рішення двадцять дев’ятої  

позачергової  сесії  

Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від   06 листопада  2019 року  

№ 1-29/VII 

 

 

 

ПЛАН  

організаційних заходів щодо добровільного приєднання  

територіальних громад 

 

1. Провести розрахунки обсягу доходів та видатків об’єднаної територіальної 

громади після приєднання.  

 

2. Здійснити моніторинг закладів, які утримуються за рахунок бюджету 

органу місцевого самоврядування, що приєднується. 

  

3. Здійснити моніторинг майна, активів та зобов’язань територіальних 

громад, що приєднується.  

 

4. Підготувати пропозиції щодо перспективного плану формування на 

території громад, що приєднується, мережі підприємств та установ для надання 

публічних послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту, житлово-комунального господарства.  

 

5. Проаналізувати обсяг повноважень органів місцевого самоврядування 

об’єднаної територіальної громади після приєднання та підготувати пропозиції 

щодо потреб у кадровому забезпеченні.  

 

 

Секретар  міської ради        С.ОЛІЙНИК 



                                                                                                                             
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять дев’ята позачергова сесія сьомого скликання)  

 

 

06 листопада  2019 року                    м. Корюківка                                 №    2-29/VIІ 

 

Про  покладення  

обов’язків   старости  

 

 З метою подальшого  вирішення  організаційних питань та здійснення  

функцій, передбачених  чинним законодавством, відповідно  до  статті 83 Закону 

України «Про  добровільне об’єднання територіальних громад», статті 141 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» керуючись  статтею 104 

Цивільного Кодексу  України, статтею 59 Господарського кодексу України,   

 

міська рада вирішила : 

 

1. Покласти  виконання  обов’язків  старости на період повноважень 

Корюківської  міської ради сьомого скликання  на території сіл Бешківка, 

Домашлин, Луковець на  Єгунову Аллу Іванівну, Домашлинського сільського  

голову  Домашлинської  сільської ради Корюківського району  Чернігівської 

області сьомого  скликання.  

 

2.  Покласти  виконання  обов’язків  старости на період повноважень 

Корюківської  міської ради сьомого скликання  на території сіл Верхолісся, 

Олександрівка, Піски на  Редіна Антона Леонідовича, Олександрівського 

сільського  голову  Олександрівської сільської ради Корюківського району  

Чернігівської області сьомого  скликання.  

 

3. Покласти  виконання  обов’язків  старости на період повноважень 

Корюківської  міської ради сьомого скликання  на території сіл Бурківка, Савинки 

на  Лісеного Віктора Миколайовича, Савинківського сільського  голову 



Савинківської сільської ради Корюківського району  Чернігівської області сьомого  

скликання.  

 

4. Оплату праці  виконуючих обов’язки   старост зазначених  в пунктах 1-

3  цього рішення  здійснювати  у відповідності до діючого законодавства  та з  

врахуванням рангів   посадових осіб  місцевого   самоврядування  та вислугу років. 

Преміювання вищезазначених посадових осіб місцевого  самоврядування 

здійснювати на підставі відповідного Положення, затвердженого   міською радою 

та  Положення  про  старосту.  

 

 

Міський голова                                                                                Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять дев’ята позачергова сесія сьомого скликання)  

 

 

06 листопада  2019 року                    м. Корюківка                                 №   3-29/VIІ 

 

Про покладання обов’язків  

із вчинення нотаріальних дій  

 

  Відповідно до статей 140, 143 Конституції України, статей 25, 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст.1, 37 Закону України 

«Про нотаріат» наказу  Міністерства юстиції України від 11 листопада 2011 року 

№ 3306/5 «Про  затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими 

особами  органів місцевого самоврядування»,  

  

міська рада вирішила : 

 

 1. Уповноважити Єгунову Аллу Іванівну, яка виконує обов’язки  старости 

на період повноважень Корюківської  міської ради сьомого скликання, як 

посадову особу органу місцевого самоврядування вчиняти нотаріальні дії, 

передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат» на 

території сіл Бешківка, Домашлин, Луковець Корюківського району  

Чернігівської  області .  

  

 2. Уповноважити Редіна Антона Леонідовича, який виконує обов’язки 

старости на період повноважень Корюківської  міської ради сьомого скликання, 

як посадову особу органу місцевого самоврядування вчиняти нотаріальні дії, 

передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат» на 

території сіл Верхолісся, Олександрівка, Піски Корюківського району  

Чернігівської  області. 

   

 3. Уповноважити Лісеного Віктора Миколайовича , який виконує обов’язки 

старости на період повноважень Корюківської  міської ради сьомого скликання, 



як посадову особу органу місцевого самоврядування вчиняти нотаріальні дії, 

передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат» на 

території сіл Бурківка, Савинки Корюківського району  Чернігівської .   

 

 4. Контроль за  виконанням  цього рішення  покласти на  першого 

заступника міського голови Савченка О.М. 

  
 

 

Міський голова                                                                                Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять дев’ята позачергова сесія сьомого скликання)  

 

 

06 листопада  2019 року                    м. Корюківка                              №    4-29/VIІ 

 

Про внесення змін до рішення   четвертої сесії  

Корюківської міської ради  сьомого скликання  

від 22 лютого 2017 року «Про утворення  

виконавчого комітету міської ради та  

визначення його чисельності» 

 

 У  зв’язку з добровільним  приєднанням Домашлинської, Олександрівської 

та Савинківської сільських рад  Корюківського району Чернігівської області  до 

Корюківської міської об’єднаної територіальної громади, керуючись Законом 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ст. ст. 26, 42, 51 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила : 

 

 Внести зміни до рішення  четвертої сесії Корюківської міської ради  

сьомого скликання від 22 лютого 2017 року «Про утворення виконавчого 

комітету міської ради та визначення його чисельності» виклавши пункт 2 у новій 

редакції: 

«2. Визначити склад виконавчого комітету міської ради в кількості 29 

чоловік, а саме: 

1.Міський голова - 1 

2.Секретар ради - 1 

3.Перший заступник  міського голови - 1 

4.Заступники  міського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради - 2 

5.Керуючий  справами (секретар)  виконкому - 1 

6.Старости (в.о.старости) - 11 

7.Інші  члени  виконкому (керівники  структурних  підрозділів   міської ради, 

керівники комунальних  підприємств, громадськість) – 12» 

  

  

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 

 



                                            
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять дев’ята позачергова сесія сьомого скликання)  

 

 

06 листопада  2019 року                    м. Корюківка                              №    5-29/VIІ 

 

Про внесення змін до  персонального  

складу виконавчого комітету міської ради 

  

 У  зв’язку з добровільним  приєднанням Домашлинської, Олександрівської 

та Савинківської сільських рад  Корюківського району Чернігівської області  до 

Корюківської міської об’єднаної територіальної громади, відповідно до  п. 5 

ч.4  ст. 42,  ст. 51 та  керуючись  п.3 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад»,   

 

міська рада вирішила : 

 

Внести зміни  до персонального складу виконавчого комітету 

Корюківської  міської  ради, а саме включити  до складу виконавчого комітету 

міської  ради: 

 

-  Єгунову Аллу Іванівну - виконуючого  обов’язки  старости на території  

сіл Бешківка, Домашлин, Луковець; 

 

 - Редіна Антона Леонідовича - виконуючого  обов’язки  старости на 

території  сіл Верхолісся, Олександрівка, Піски; 

 

 -  Лісеного Віктора Миколайовича - виконуючого  обов’язки  старости на 

території  сіл Бурківка, Савинки. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                   
                                                                   У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять дев’ята позачергова сесія сьомого скликання) 

 

 

06 листопада  2019 року                м. Корюківка                            № 6-29/VIІ 

 

Про внесення змін до рішення двадцятої сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання  

від 20.12.2018 року «Про затвердження структури  

та чисельності працівників виконавчого апарату  

Корюківської міської ради та її виконавчого комітету» 

 

З метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради, 

виконавчого комітету міської ради, структурних підрозділів та забезпечення 

належного рівня життєдіяльності підприємств, установ та закладів, 

підпорядкованих міській раді, враховуючи пропозиції міського голови 

Р.Ахмедова щодо визначення структури та чисельності виконавчого апарату 

міської ради та її виконавчого комітету, керуючись п. 5 ч.1 ст. 26, ст.ст. 54, 60 

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

добровільне об’єднання територіальних громад», постановою Кабінету 

Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та 

умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами),  

 

міська рада вирішила: 

 

Внести зміни до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20.12.2018 року «Про затвердження структури та 

чисельності працівників виконавчого апарату Корюківської міської ради та її 

виконавчого комітету», а саме в п. 1 рішення: 

- слова «Староста – 8» замінити словами «Староста – 11»; 

- слова «Діловод – 8» замінити словами «Діловод – 11»; 

- слова «Опалювач (сезонно) – 5» замінити словами «Опалювач (сезонно) – 

7,5». 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 

 

 

 



                                                                                           
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

( двадцять дев’ята позачергова сесія сьомого скликання)  

 

 

06 листопада 2019 року                    м. Корюківка                                 №  7-29/VIІ 

 

Про припинення в результаті реорганізації 

Домашлинської сільської ради  

 

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,              

ст. 83 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», 

відповідно до ст. 104-107, 110-112  Цивільного кодексу України, ст. 492 Кодексу 

Законів  про працю України, Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,  

 

міська рада вирішила :  

 

  1. Припинити в результаті реорганізації юридичну особу – Домашлинська 

сільська рада (ЄДРПОУ 04413816), що розташована за адресою:                             

вул. Молодіжна, б. 22, с. Домашлин, Корюківського району, Чернігівської  

області, шляхом приєднання до Корюківської  міської  ради (ЄДРПОУ 04061760), 

розташованої за адресою: вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Корюківського  району,  

Чернігівської області.  
  

 2. Виконуючому обов’язки старости на території сіл Бешківка, Домашлин, 

Луковець Єгуновій Аллі Іванівні попередити відповідно до вимог чинного 

законодавства працівників виконавчого апарату Домашлинської сільської ради, 

повноваження яких не припиняються в зв’язку з проведенням  процедури 

приєднання територіальних громад, працівників  підприємств, закладів, установ 

Домашлинської сільської ради про наступне вивільнення в зв’язку з припиненням 

в результаті реорганізації юридичної особи – Домашлинська сільська рада.  
 

 3. Встановити, що Корюківська міська рада є правонаступником прав та 

обов'язків Домашлинської сільської ради.  



 4. Утворити комісію з припинення в результаті реорганізації Домашлинської 

сільської ради (надалі – Комісія) у складі згідно з додатком. 
 

 5. З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять 

повноваження щодо управління справами бюджетної установи - органу місцевого 

самоврядування Домашлинська сільська рада, в тому числі право підпису від її 

імені фінансових та інших документів, яке надається голові Комісії Єгуновій А.І. 

(перший підпис) та члену Комісії Петрикей Г.В (другий підпис). 
  

  6.Комісії з припинення в результаті реорганізації Домашлинської сільської 

ради у строк до «01» грудня 2019 року провести процедури інвентаризації активів 

та зобов’язань Домашлинської сільської ради та підготувати передавальний акт 

для прийняття на баланс Корюківської  міської  ради майна та зобов’язань 

Домашлинської сільської ради.  
 

7. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до Домашлинської 

сільської ради - два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо 

припинення діяльності Домашлинської сільської ради в результаті реорганізації 

шляхом приєднання до Корюківської міської ради. 
 

 8. З метою забезпечення належного та безперебійного функціонування  

закладів  бюджетної  сфери Домашлинської сільської ради, яка проходить  стадію 

з припинення в результаті реорганізації, встановити на період до  внесення  

відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань про припинення в результаті 

реорганізації юридичної особи, шляхом приєднання, що в повсякденній діяльності 

виконуючого обов’язки старости та Комісії використовується гербова печатка 

Домашлинської сільської ради та інші печатки  та штампи Домашлинської  

сільської ради, передбачені  чинним законодавством.  
  

 9.Голові Комісії забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених 

планом, та про результати проведеної роботи інформувати Корюківську міську 

раду.  
 

 10. Уповноважити вчиняти організаційно – правові заходи пов’язані із 

державною реєстрацією припинення в результаті реорганізації Домашлинської 

сільської ради – Єгунову Аллу Іванівну, паспорт  серії НК № 887224 виданий 

10.01.2002 року  Корюківським РВ УМВС України в Чернігівській області.  
  

 11.Рішення  набуває  чинності з дня  його  прийняття. 

 
 

Міський голова                                                                                Р. АХМЕДОВ 
  



Додаток  

до рішення двадцять дев’ятої  

позачергової  сесії  

 Корюківської  міської ради  

сьомого скликання 

«Про припинення в результаті 

реорганізації Домашлинської  

сільської ради» від  06.11.2019 року  

№7-29/VIІ 

 

 

СКЛАД 

комісії з припинення в результаті реорганізації  

Домашлинської сільської ради 

 

Голова комісії 

 

Єгунова Алла Іванівна           Виконуючий обов’язки старости               

РНОКПП 2258724686                      на території  сіл Бешківка, Домашлин, Луковець 

 

Заступник Голови комісії 

 

Савченко Олександр Миколайович   Перший заступник міського голови 

РНОКПП 2672606652 

 

Члени комісії: 

 

Петрикей  Галина Володимирівна  Головний бухгалтер Домашлинської 

РНОКПП 2183612366                                   сільської ради 

 

Кожема Оксана Миколаївна          Начальник відділу бухгалтерського 

РНОКПП 2685809348   обліку і звітності  Корюківської міської ради 

 

 

 

Секретар міської ради                                                    С. ОЛІЙНИК 

 

 
 



                                            
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

( двадцять дев’ята позачергова сесія сьомого скликання)  

 

 

06 листопада 2019 року                    м. Корюківка                                 №  8-29/VIІ 

 

Про припинення в результаті реорганізації 

Олександрівської сільської ради  

 

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,              

ст. 83 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», 

відповідно до ст. 104-107, 110-112  Цивільного кодексу України, ст. 492 Кодексу 

законів про працю України, Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,  

 

міська рада вирішила :  

 

  1. Припинити в результаті реорганізації юридичну особу – 

Олександрівська сільська рада (ЄДРПОУ 04413779), що розташована за 

адресою: вул. Центральна, б. 111, с. Олександрівка, Корюківського району, 

Чернігівської  області, шляхом приєднання до Корюківської  міської  ради 

(ЄДРПОУ 04061760), розташованої за адресою: вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, 

Корюківського  району,  Чернігівської області.  
  

 2. Виконуючому обов’язки старости на території сіл Верхолісся, 

Олександрівка, Піски Редіну Антону Леонідовичу попередити відповідно до 

вимог чинного законодавства працівників виконавчого апарату 

Олександрівської сільської ради, повноваження яких не припиняються в зв’язку 

з проведенням  процедури приєднання територіальних громад, працівників  

підприємств, закладів, установ Олександрівської сільської ради про наступне 

вивільнення в зв’язку з припиненням в результаті реорганізації юридичної 

особи – Олександрівська сільська рада.  
 

 3. Встановити, що Корюківська міська рада є правонаступником прав та 

обов'язків Олександрівської сільської ради.  



4. Утворити комісію з припинення в результаті реорганізації 

Олександрівської сільської ради (надалі – Комісія) у складі згідно з додатком. 
 

 5. З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять 

повноваження щодо управління справами бюджетної установи - органу 

місцевого самоврядування Олександрівська сільська рада, в тому числі право 

підпису від її імені фінансових та інших документів, яке надається голові 

Комісії Редіну А.Л. (перший підпис) та члену Комісії Глінко С.Ю. (другий 

підпис). 
  

  6.Комісії з припинення в результаті реорганізації Олександрівської 

сільської ради у строк до «01» грудня 2019 року провести процедури 

інвентаризації активів та зобов’язань Олександрівської сільської ради та 

підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Корюківської  міської  

ради майна та зобов’язань Олександрівської сільської ради.  
 

7. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до 

Олександрівської сільської ради - два місяці з дня оприлюднення повідомлення 

про рішення щодо припинення діяльності Олександрівської сільської ради в 

результаті реорганізації шляхом приєднання до Корюківської міської ради. 
 

 8. З метою забезпечення належного та безперебійного функціонування  

закладів  бюджетної  сфери Олександрівської сільської ради, яка проходить  

стадію з припинення в результаті реорганізації, встановити на період до  

внесення  відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення в 

результаті реорганізації юридичної особи, шляхом приєднання, що в 

повсякденній діяльності виконуючого обов’язки старости та Комісії 

використовується гербова печатка Олександрівської сільської ради та інші 

печатки  та штампи Олександрівської сільської ради, передбачені чинним 

законодавством.  
  

 9.Голові Комісії забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених 

планом, та про результати проведеної роботи інформувати Корюківську міську 

раду.  
 

 10. Уповноважити вчиняти організаційно – правові заходи пов’язані із 

державною реєстрацією припинення в результаті реорганізації Олександрівської 

сільської ради – Редіна Антона Леонідовича, паспорт серії НК № 668018 

виданий 08.07.1999 року  Корюківським РВ УМВС України в Чернігівській 

області.  
  

 11.Рішення  набуває  чинності з дня  його  прийняття. 

 

Міський голова                                                                                Р. АХМЕДОВ 

 

 



Додаток  

до рішення двадцять дев’ятої  

позачергової  сесії  

 Корюківської  міської ради  

сьомого скликання 

«Про припинення в результаті 

реорганізації Олександрівської 

сільської ради» від  06.11.2019 року  

№ 8-29/VIІ 

 

СКЛАД 

комісії з припинення в результаті реорганізації  

Олександрівської сільської ради 

 

Голова комісії 

 

Редін Антон Леонідович                            Виконуючий обов’язки старости  

РНОКПП 3008805353               на території сіл Верхолісся, Олександрівка, Піски 

 

Заступник Голови комісії 

 

Савченко Олександр Миколайович        Перший заступник міського голови 

РНОКПП 2672606652 

 

Члени комісії: 

 

Глінко Світлана Юріївна   Головний бухгалтер Олександрівської 

РНОКПП 3222303366                                   сільської ради 

 

Кожема Оксана Миколаївна         Начальник відділу бухгалтерського 

РНОКПП 2685809348   обліку і звітності Корюківської міської ради  

 

 

 

Секретар міської ради                                                    С. ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                      
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

( двадцять дев’ята позачергова сесія сьомого скликання)  

 

 

06  листопада 2019 року                    м. Корюківка                                 №  9-29/VIІ 

 

Про припинення в результаті реорганізації 

Савинківської сільської ради  

 

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,              

ст. 83 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», 

відповідно до ст. 104-107, 110-112  Цивільного кодексу України, ст. 492 Кодексу 

законів про працю України, Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,  

 

міська рада вирішила :  

 

  1. Припинити в результаті реорганізації юридичну особу – Савинківська 

сільська рада (ЄДРПОУ 04413934), що розташована за адресою:                              

вул. Лесі Українки, б. 2, с. Савинки, Корюківського району, Чернігівської  

області, шляхом приєднання до Корюківської  міської  ради (ЄДРПОУ 

04061760), розташованої за адресою: вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, 

Корюківського  району,  Чернігівської області.  
  

 2. Виконуючому обов’язки старости на території сіл Бурківка, Савинки 

Лісеному Віктору Миколайовичу попередити відповідно до вимог чинного 

законодавства працівників виконавчого апарату Савинківської сільської ради, 

повноваження яких не припиняються в зв’язку з проведенням  процедури 

приєднання територіальних громад, працівників  підприємств, закладів, установ 

Савинківської сільської ради про наступне вивільнення в зв’язку з припиненням 

в результаті реорганізації юридичної особи – Савинківська сільська рада.  
 

 3. Встановити, що Корюківська міська рада є правонаступником прав та 

обов'язків Савинківської сільської ради.  



 4. Утворити комісію з припинення в результаті реорганізації 

Савинківської сільської ради (надалі – Комісія) у складі згідно з додатком. 
 

 5. З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять 

повноваження щодо управління справами бюджетної установи - органу 

місцевого самоврядування Савинківська сільська рада, в тому числі право 

підпису від її імені фінансових та інших документів, яке надається голові 

Комісії Лісеному В.М. (перший підпис) та члену Комісії Заєць О.М.. (другий 

підпис). 
  

  6.Комісії з припинення в результаті реорганізації Савинківської сільської 

ради у строк до «01» грудня 2019 року провести процедури інвентаризації 

активів та зобов’язань Савинківської сільської ради та підготувати 

передавальний акт для прийняття на баланс Корюківської  міської  ради майна 

та зобов’язань Савинківської сільської ради.  
 

7. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до Савинківської 

сільської ради - два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо 

припинення діяльності Савинківської сільської ради в результаті реорганізації 

шляхом приєднання до Корюківської міської ради. 
 

 8. З метою забезпечення належного та безперебійного функціонування  

закладів  бюджетної  сфери Савинківської сільської ради, яка проходить  стадію 

з припинення в результаті реорганізації, встановити на період до  внесення  

відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань про припинення в результаті 

реорганізації юридичної особи, шляхом приєднання, що в повсякденній 

діяльності виконуючого обов’язки старости та Комісії використовується 

гербова печатка Савинківської сільської ради та інші печатки  та штампи 

Савинківської сільської ради, передбачені чинним законодавством.  
  

 9.Голові Комісії забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених 

планом, та про результати проведеної роботи інформувати Корюківську міську 

раду.  
 

 10. Уповноважити вчиняти організаційно – правові заходи пов’язані із 

державною реєстрацією припинення в результаті реорганізації Савинківської 

сільської ради – Лісеного Віктора Миколайовича, паспорт серії НК № 022916 

виданий 05.02.1996 року  Корюківським РВ УМВС України в Чернігівській 

області.  
  

 11.Рішення  набуває  чинності з дня  його  прийняття. 

 

Міський голова                                                                                Р. АХМЕДОВ 
  



Додаток  

до рішення двадцять дев’ятої  

позачергової  сесії  

 Корюківської  міської ради  

сьомого скликання 

«Про припинення в результаті 

реорганізації Савинківської 

сільської ради» від  06.11.2019 року  

№ 9-29/VIІ 

 

СКЛАД 

комісії з припинення в результаті реорганізації  

Савинківської сільської ради 

 

Голова комісії 

 

Лісений Віктор Миколайович        Виконуючий обов’язки старости                     

РНОКПП 2504307390                                   на території сіл Бурківка, Савинки 

 

Заступник Голови комісії 

 

Савченко Олександр Миколайович   Перший заступник міського голови 

РНОКПП 2672606652 

 

Члени комісії: 

 

Заєць Ольга Миколаївна   Головний бухгалтер Савинківської 

РНОКПП 2474307243                                  сільської ради 

 

Кожема Оксана Миколаївна         Начальник відділу бухгалтерського 

РНОКПП 2685809348   обліку і звітності Корюківської міської ради 

 

 

 

Секретар міської ради                                                    С. ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять дев’ята позачергова сесія сьомого скликання)  

 

06 листопада 2019 року               м. Корюківка                                 № 10-29/VIІ 

 

Про  порушення клопотання  перед Корюківською   

районною радою про передачу майна, що належить  

органам місцевого самоврядування, що приєднались 

до Корюківської міської ради Корюківського  

району Чернігівської області та знаходиться у   

спільній власності територіальних громад міста,  

селища та сіл Корюківського району та надання згоди  

на його прийняття в міську комунальну власність  

 

 В  зв’язку  із  проведенням реорганізації Домашлинської, 

Олександрівської, Савинківської сільських рад Корюківського району 

Чернігівської області шляхом їх  приєднання  до Корюківської  міської ради на 

підставі Закону України  «Про добровільне об’єднання територіальних громад», 
керуючись законом України «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної  власності», ст. 89 Бюджетного  кодексу України, ст. ст. 26, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

міська рада вирішила: 

 

 Запропонувати Корюківській районній раді передати майно, яке належить  
органам місцевого самоврядування, а саме: Домашлинській, Олександрівській, 

Савинківській сільським радам Корюківського району Чернігівської області, що 

приєдналися до Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 
області та знаходиться у спільній власності територіальних громад міста, 

селища та сіл Корюківського району (заклади освіти, культури, дошкільні 

навчальні заклади, транспорт, кадрову та ділову документацію, та інше) та 

кошти для забезпечення фінансування відпускної кампанії за період 2019 року  
у 2020 році для працівників, які будуть переведені з вищезазначених  закладів у 

заклади Корюківської міської ради, та надає згоду на їх прийняття в міську 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади. 
 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 

 

 



  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять дев’ята позачергова сесія сьомого скликання)  

 

 

06 листопада 2019 року                    м. Корюківка                               №  11-29/VIІ 
 

Про передачу майна  

міської комунальної власності 

 
 

Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 05.11.2019 року №223 та 

КП  «Корюківкаводоканал» від 06.11.2019 №235, керуючись статтями 26, 60  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 

міська рада вирішила: 

 

1. Припинити право господарського відання, вилучити з статутного 

капіталу та передати з балансу комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на баланс, до статутного 

капіталу, в господарське відання комунальному підприємству «Благоустрій»  

Корюківської міської ради автопідйомник – С АП-17 на шасі ГАЗ 3309, номер 

шасі Х9633090070915047  33070060107866, державний номер СВ 4256 АТ,  

2006 року випуску, вартістю 175000,00 грн. 

 

 2. КП «Корюківкаводоканал» (Галущенко С.В.), КП «Благоустрій»  

(Селюк А.М.), здійснити прийняття – передачу майна, вказаного в рішенні, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 


