
 
Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

ІІ сесії міської ради VIІІ скликання 
 

від  ____________ 2020 р. № ________ 
м. Шепетівка 

 

Про реорганізацію Плесенської 

сільської ради та Пліщинської 

сільської ради  шляхом приєднання до 

Шепетівської міської ради 

 

Керуючись ст. 25, 26, 59, п. 6-1 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 104, 105, 107 

Цивільного кодексу України, ст. 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», Порядку подання 

фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 

р. № 419, Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, на підставі протоколу  І сесії 

Шепетівської міської  ради VIII  скликання, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Реорганізувати Плесенську сільську раду (ЄДРПОУ 01208375), місцезнаходження: 

ВУЛИЦЯ МИРУ, 27 с. Плесна Шепетівського району Хмельницької  області, 30421) 

шляхом приєднання до Шепетівської міської ради (ЄДРПОУ 34175421), місцезнаходження: 

ВУЛИЦЯ ОСТРОВСЬКОГО, 4  м.Шепетівка Хмельницької області, 30400). 

2. Шепетівська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків 

Плесенської сільської ради. 

3. Реорганізувати Пліщинську сільську раду (ЄДРПОУ 04404303), місцезнаходження: 

с. Пліщин Шепетівського району Хмельницької  області, 30420) шляхом приєднання до 

Шепетівської міської ради (ЄДРПОУ 34175421), місцезнаходження: ВУЛИЦЯ 

ОСТРОВСЬКОГО, 4  м.Шепетівка Хмельницької області, 30400). 

4. Шепетівська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків 

Плесенської сільської ради. 

5. Утворити Комісію з реорганізації Плесенської сільської ради у складі: 

1) Голова комісії: Бузиль Віталій Володимирович (ІПН ____) –  Шепетівський міський 

голова; 

2) Заступник голови комісії: _________________ (ІПН ____) – головний бухгалтер 

виконавчого комітету Шепетівської міської  ради 

3) Член комісії: ________ (ІПН _______) –  заступник Шепетівського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради; 

4) Член комісії: ________ (ІПН _______) – головний бухгалтер Плесенської сільської 

ради; 

5) Член комісії: ________ (ІПН _______) – староста Плесенського старостинського 

округу. 

 

 



6. Утворити Комісію з реорганізації  Пліщинської сільської ради у складі: 

1) Голова комісії: Бузиль Віталій Володимирович (ІПН ____) –  Шепетівський міський 

голова; 

2) Заступник голови комісії: _________________ (ІПН ____) – головний бухгалтер 

виконавчого комітету Шепетівської міської  ради 

3) Член комісії: ________ (ІПН _______) –  заступник Шепетівського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради; 

4) Член комісії: ________ (ІПН _______) – головний бухгалтер Пліщинської сільської 

ради; 

5) Член комісії: ________ (ІПН _______) – староста Пліщинського старостинського 

округу. 

7. У зв’язку із реорганізацією Плесенської сільської ради та Пліщинської сільської 

ради, яке передбачає їх подальше припинення шляхом приєднання до Шепетівської міської  

ради, уповноважити Шепетівського міського голову Віталія Бузиля забезпечити проведення 

інвентаризації активів та зобов’язань Плесенської сільської ради та Пліщинської сільської 

ради перед складанням річної фінансової звітності станом на 31.12.2020 р.  Інвентаризацію 

активів та зобов’язань проводити у присутності матеріально відповідальних осіб 

Плесенської сільської ради та Пліщинської сільської ради.  

8. Визнати таким, що втратило чинність рішення Плесенської сільської ради  від 

______ №___ «Про реорганізацію Пліщинської сільської ради». 

9. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова        Віталій БУЗИЛЬ 

 

 
 
 
 
 

 


