
 

 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ПЕРША СЕСІЯ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

(друге пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 18 грудня 2020 року        № 13 

     смт. Голованівськ 
 

Про початок реорганізації Благовіщенської, 

Вільшанської, Гайворонської, Новоархангельської  

районних рад Кіровоградської області 

шляхом приєднання до Голованівської 

районної ради Кіровоградської області 

 

 Керуючись статями 43, 59,  п. 6-2 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 лютого 2000 року № 419, Положення про інвентаризацію активів та 

зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

02.09.2014 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 18.06.2015 р. № 1000/5, на підставі 

Протоколу першої сесії Голованівської районної ради 8 скликання від 2 

грудня 2020 року, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Почати процедуру реорганізації Благовіщенської районної ради 

(ЄДРПОУ 24713228, місцезнаходження: вул. Героїв України, 72, м. 

Благовіщенське, Благовіщенський район, Кіровоградська область, поштовий 



індекс 26400) шляхом приєднання до Голованівської районної ради 

(ЄДРПОУ 24713163, місцезнаходження: вул. Соборна, 48, смт. Голованівськ, 

Голованівського району, Кіровоградської області, поштовий індекс 26500). 

 1.1. Голованівська районна рада є правонаступником всього майна, 

прав та обов’язків Благовіщенської районної ради. 

 1.2. Утворити Комісію з реорганізації Благовіщенської районної ради 

(додаток 1). 

 1.3. Надати голові комісії Цобенку Руслану Олександровичу право 

першого підпису фінансових, бухгалтерських та інших документів 

пов’язаних з процедурою реорганізації юридичної особи Благовіщенської 

районної ради, право другого підпису – члену комісії Мамалигі Антоніні 

Петрівні. 

 

2. Почати процедуру реорганізації Вільшанської районної ради 

(ЄДРПОУ 24713561, місцезнаходження: вул. Центральна, 40, смт. Вільшанка, 

Вільшанський район, Кіровоградська область, поштовий індекс 26600) 

шляхом приєднання до Голованівської районної ради (ЄДРПОУ 24713163, 

місцезнаходження: вул. Соборна, 48, смт. Голованівськ, Голованівського 

району, Кіровоградської області, поштовий індекс 26500). 

 2.1. Голованівська районна рада є правонаступником всього майна, 

прав та обов’язків Вільшанської  районної ради. 

 2.2. Утворити Комісію з реорганізації Вільшанської районної ради 

(додаток 2). 

2.3. Надати голові комісії Цобенку Руслану Олександровичу право 

першого підпису фінансових, бухгалтерських та інших документів 

пов’язаних з процедурою реорганізації юридичної особи Вільшанської 

районної ради, право другого підпису – члену комісії Кіровій Наталії 

Сергіївні. 

 

3. Почати процедуру реорганізації  Гайворонської районної ради 

(ЄДРПОУ 24710887, місцезнаходження: площа Героїв Майдану, 5, м. 

Гайворон, Гайворонський район, Кіровоградська область, поштовий індекс 

26300) шляхом приєднання до Голованівської районної ради (ЄДРПОУ 

24713163, місцезнаходження: вул. Соборна, 48, смт. Голованівськ, 

Голованівського району, Кіровоградської області, поштовий індекс 26500). 

 3.1. Голованівська районна рада є правонаступником всього майна, 

прав та обов’язків Гайворонської районної ради. 

 3.2. Утворити Комісію з реорганізації Гайворонської районної ради 

(додаток 3). 

3.3. Надати голові комісії Цобенку Руслану Олександровичу право 

першого підпису фінансових, бухгалтерських та інших документів 

пов’язаних з процедурою реорганізації юридичної особи Гайворонської 

районної ради, право другого підпису – члену комісії Золотовій Наталії 

Степанівні. 

 



 

4. Почати процедуру реорганізації Новоархангельської районної ради 

(ЄДРПОУ 23689458, місцезнаходження: вул. Центральна, 31, смт. 

Новоархангельськ, Новоархангельський район, Кіровоградська область, 

поштовий індекс 26100) шляхом приєднання до Голованівської районної 

ради (ЄДРПОУ 24713163, місцезнаходження: вул. Соборна, 48, смт. 

Голованівськ, Голованівського району, Кіровоградської області, поштовий 

індекс 26500). 

 4.1. Голованівська районна рада є правонаступником всього майна, 

прав та обов’язків Новоархангельської районної ради. 

 4.2. Утворити Комісію з реорганізації Новоархангельської районної 

ради (додаток 4). 

4.3. Надати голові комісії Цобенку Руслану Олександровичу право 

першого підпису фінансових, бухгалтерських та інших документів 

пов’язаних з процедурою реорганізації юридичної особи Новоархангельської 

районної ради, право другого підпису – члену комісії Леоновій Любові 

Миколаївні. 

 

 5. У зв’язку з реорганізацією Благовіщенської, Вільшанської, 

Гайворонської, Новоархангельської районних рад, яка передбачає їх 

припинення шляхом приєднання до Голованівської районної ради, 

уповноважити Комісії з реорганізації (далі – Комісії з реорганізації) 

забезпечити проведення інвентаризації активів та зобов’язань районних рад 

перед складанням річної фінансової звітності. Інвентаризацію активів та 

зобов’язань проводити у присутності матеріально відповідальних осіб 

районних рад. 

 

 6. Затвердити План заходів з реорганізації відповідних районних рад 

(додаток 5). 

 

 7. Затвердити форму передавального акту (додаток 6). Комісії з 

реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі. 

 

 8. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що 

нагромадилися станом під час діяльності районних рад, які реорганізуються 

шляхом приєднання до Голованівської районної ради (додаток 7). 

 

9. Комісіям з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що 

нагромадилися під час діяльності районних рад, які реорганізуються, у 

порядку, передбаченому законодавством.  

 

10. Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що 

нагромадилися під час діяльності відповідних районних рад до 

Голованівської районної ради -  начальника відділу з питань організаційного 



забезпечення виконавчого апарату районної ради – Ручко Тетяну 

Миколаївну.  
 

11. Голові районної ради Цобенку Р.О. видати розпорядження про 

попередження працівників Благовіщенської, Вільшанської, Гайворонської, 

Новоархангельської районних рад про наступне вивільнення із проведенням 

виплат згідно чинного законодавства. 

 

12. Уповноважити голову Голованівської районної ради Цобенка Р.О. 

затвердити від імені Голованівської районної ради акти приймання-передачі 

документів, що нагромадилися під час діяльності Благовіщенської,  

Вільшанської, Гайворонської, Новоархангельської районних рад. 

 

13. З метою забезпечення своєчасного проведення реорганізації 

Благовіщенської, Вільшанської, Гайворонської, Новоархангельської 

районних рад надати право голові Голованівської районної ради здійснювати 

без погодження з Голованівською районною радою заміну персонального 

складу комісій з реорганізації. 

 

14. Начальнику фінансово-господарського відділу виконавчого 

апарату, головному бухгалтеру Голованівської районної ради забезпечити 

своєчасне та повне прийняття та оприбуткування активів та зобов’язань 

Благовіщенської, Вільшанської, Гайворонської, Новоархангельської 

районних рад  згідно з передавальним актом.  

 

15. Голові Комісії з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення 

заходів, передбачених Планом заходів з реорганізації Благовіщенської, 

Вільшанської, Гайворонської, Новоархангельської районних рад, про хід і 

результати проведеної роботи інформувати Голованівську районну раду 

шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.  

 

16. Голові Комісії з реорганізації забезпечити у встановленому законом 

порядку:  

- закриття рахунків Благовіщенської, Вільшанської, Гайворонської, 

Новоархангельської районних рад у органах державного казначейства та 

банках; 

- подання фінансової звітності Благовіщенської, Вільшанської, 

Гайворонської, Новоархангельської районних рад, а у разі необхідності – і за 

відповідний період 2021 року;  

- державну реєстрацію припинення Благовіщенської, Вільшанської, 

Гайворонської, Новоархангельської районних рад;                 

- державну реєстрацію змін до відомостей про Голованівську районну 

раду, ЄДРПОУ 24713163.  

17. Комісіям з реорганізації забезпечити у встановленому законом 

порядку знищення печаток та штампів Благовіщенської, Вільшанської, 



Гайворонської, Новоархангельської районних рад протягом 10 (десяти) 

робочих днів з дня державної реєстрації припинення цієї юридичної особи.  

 

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Голова районної ради              Руслан ЦОБЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 1 

        до рішення Голованівської  

        районної ради  

        від 18 грудня 2020 року  

 № 13 

 

 

Склад 

комісії з реорганізації Благовіщенської районної ради 

 

Голова комісії: 
 

Цобенко Руслан Олександрович (ІПН 2915403576, місце проживання: 

26500, вул. Міклея б.7, кв.6 смт. Голованівськ, Голованівський район, 

Кіровоградська область) – голова Голованівської районної ради. 

 

Заступник голови комісії: 
 

Очеретіна Людмила Дмитрівна (ІПН 2725508543, місце проживання: 

26500, вул. Лесі України, 17, смт. Голованівськ, Голованівський район, 

Кіровоградська область) – начальник фінансового-господарського відділу 

виконавчого апарату Голованівської районної ради, головний бухгалтер. 

 

Члени комісії: 

 

Ковтун Алла Борисівна (ІПН 2845810626, місце проживання: 26500, вул. 

Чехова, 2, смт. Голованівськ, Голованівський район, Кіровоградська область) 

– начальник відділу з питань юридичного забезпечення виконавчого 

Голованівської районної ради. 

Маковійчук Олександр Васильович (ІПН 3024711792, місце проживання: 

26400, вул. Гагаріна, 21а, кв. 20, м. Благовіщенське, Голованівський район, 

Кіровоградська область) – начальник відділу юридичного забезпечення та 

комунальної власності Благовіщенської районної ради. 

Мамалига Антоніна Петрівна (ІПН 2412503987, місце проживання: 26400, 

вул. Юрія Бойка, 13, м. Благовіщенське, Голованівський район, 

Кіровоградська область) – бухгалтер Благовіщенської районної ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 2 

                                                                           до рішення Голованівської  

                                                                                 районної ради  

                                                                                 від 18 грудня 2020 року 

                                                                                 № 13 

 

 

Склад 

комісії з реорганізації Вільшанської районної ради 

 

Голова комісії: 
 

Цобенко Руслан Олександрович (ІПН 2915403576, місце проживання: 

26500, вул. Міклея б.7, кв.6 смт. Голованівськ, Голованівський район, 

Кіровоградська область) – голова Голованівської районної ради. 

 

Заступник голови комісії: 
 

Очеретіна Людмила Дмитрівна (ІПН 2725508543, місце проживання: 

26500, вул. Лесі України, 17, смт. Голованівськ, Голованівський район, 

Кіровоградська область) – начальник фінансового-господарського відділу 

виконавчого апарату Голованівської районної ради, головний бухгалтер. 

 

Члени комісії: 

 

Драганова Наталія Олександрівна (ІПН 3000807340, місце проживання: 

26600, вул. Шевченка, 22, смт. Вільшанка, Голованівський район, 

Кіровоградська область) – головний спеціаліст – юрист Вільшанської 

районної ради. 

Кірова Наталія Сергіївна (ІПН 2854401623, місце проживання: 26600, вул. 

Гоголя, 46, смт. Вільшанка, Голованівський район, Кіровоградська область – 

начальник відділу-головний бухгалтер виконавчого апарату Вільшанської 

районної ради. 

Ковтун Алла Борисівна (ІПН 2845810626, місце проживання: 26500, вул. 

Чехова, 2, смт. Голованівськ, Голованівський район, Кіровоградська область) 

– начальник відділу з питань юридичного забезпечення виконавчого 

Голованівської районної ради. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 3 

                                                                           до рішення Голованівської  

                                                                                 районної ради  

                                                                                 від 18 грудня 2020 року   

                                                                                 № 13 

 

 

Склад 

комісії з реорганізації Гайворонської районної ради 

 

Голова комісії: 
 

Цобенко Руслан Олександрович (ІПН 2915403576, місце проживання: 

26500, вул. Міклея б.7, кв.6 смт. Голованівськ, Голованівський район, 

Кіровоградська область) – голова Голованівської районної ради. 

 

Заступник голови комісії: 
 

Очеретіна Людмила Дмитрівна (ІПН 2725508543, місце проживання: 

26500, вул. Лесі України, 17, смт. Голованівськ, Голованівський район, 

Кіровоградська область) – начальник фінансового-господарського відділу 

виконавчого апарату Голованівської районної ради, головний бухгалтер. 

 

Члени комісії: 

 

Ковтун Алла Борисівна (ІПН 2845810626, місце проживання: 26500, вул. 

Чехова, 2, смт. Голованівськ, Голованівський район, Кіровоградська область) 

– начальник відділу з питань юридичного забезпечення виконавчого 

Голованівської районної ради. 

Золотова Наталія Степанівна (ІПН 2580816784, місце проживання:26300, 

пров. Герцена 7, кв. 6, м. Гайворон, Голованівський район, Кіровогардська 

область) – головний бухгалтер виконавчого апарату Гайворонської районної 

ради. 

Ратовська Наталія Володимирівна (ІПН 3041916261, місце проживання: 

вул. Гайворонська, 9, м. Гайворон, Голованівський район, Кіровоградська 

область) – керуюча справами виконавчого апарату Гайворонської районної 

ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 4 

                                                                            до рішення Голованівської  

                                                                                  районної ради  

 від 18 грудня 2020 року  

                                                                                  № 13 

 

 

Склад 

комісії з реорганізації Новоархангельської районної ради 

 

Голова комісії: 

 

Цобенко Руслан Олександрович (ІПН 2915403576 місце проживання: 

26500, вул. Міклея б.7, кв.6 смт. Голованівськ, Голованівський район, 

Кіровоградська область) – голова Голованівської районної ради. 

 

Заступник голови комісії: 

 

Очеретіна Людмила Дмитрівна (ІПН 2725508543, місце проживання: 

26500, вул. Лесі України, 17, смт. Голованівськ, Голованівський район, 

Кіровоградська область) – начальник фінансового-господарського відділу 

виконавчого апарату Голованівської районної ради, головний бухгалтер. 

 

Члени комісії: 

 

Будник Павло Анатолійович (ІПН 2228208737, місце проживання: 26100, 

вул. Слави 5, кв.5 смт. Новоархангельськ, Голованівський район, 

Кіровоградська область) – керуючий справами Новоархангельської районної 

ради. 

Ковтун Алла Борисівна (ІПН 2845810626, місце проживання: 26500, вул. 

Чехова, 2, смт. Голованівськ, Голованівський район, Кіровоградська область) 

– начальник відділу з питань юридичного забезпечення виконавчого апарату 

Голованівської районної ради. 

Леонова Любов Миколаївна (ІПН 2295508323, місце проживання: 26100, 

вул. Центральна 86, кв.1, смт. Новоархангельськ, Голованівський район, 

Кіровоградська область) – начальник фінансового господарського відділу, 

головний бухгалтер Новоархангельської районної ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            Додаток 5 

                                                                           до рішення Голованівської  

                                                                                 районної ради  

                                                                                 від 18 грудня 2020 року  

                                                                                 № 13 

 

 

План заходів з реорганізації 

районних рад 
 

№ 

зп 

Порядок здійснення заходів Термін 

виконання 

Виконавець 

1 Інвентаризація та передача документів, що 

нагромадилися під час діяльності районних рад, які 

реорганізуються,  Голованівській районній раді 

січень-лютий Комісія 

2 Повна інвентаризація основних засобів, 

нематеріальних активів, запасів, грошових коштів 

та розрахунків районних рад з перевіркою їх 

фактичної наявності та документального 

підтвердження  

січень-лютий Комісія 

3 Складання передавальних актів майна, активів та 

зобов'язань Голованівській районній раді 

січень-лютий Комісія 

4 Передача складених Комісіями з реорганізації 

передавальних актів на затвердження 

Голованівській районній раді 

січень-лютий Голова 

комісії 

5 Забезпечення процесу передачі майна, активів та 

зобов’язань районних рад Голованівській районній 

раді після затвердження відповідних 

передавальних актів 

січень-лютий Комісія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 6 

                                                                           до рішення Голованівської  

                                                                                 районної ради  

                                                                                 від 18 грудня 2020 року  

                                                                                 № 13 
 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

 

смт. Голованівськ                                                          «____»  _________року  

 

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації 

_____________, створеної рішенням Голованівської районної ради від 

__________ №____ , у складі:  

 

Голови комісії: ______________________________ 

 

Заступника голови комісії: ____________________  

 

Члена комісії: _______________________________  

 

Члена комісії: _______________________________  

 

Члена комісії: _______________________________  

 

керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, 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», склали цей акт про наступне:  

 

1. ______________ районна рада (ЄДРПОУ ХХХХХХХХ), 

місцезнаходження: вул. __________, ___________ N району N області) 

внаслідок реорганізації _______   (ЄДРПОУ _______, місцезнаходження: 

_________) шляхом приєднання до Голованівської районної ради є 

правонаступником майна, активів та зобов’язань _______________ сільської 

ради, а саме:  

1.1. Необоротних активів (балансова вартість) – ____________ грн., у 

тому числі:  

- основні засоби – __________ грн.;  

- інші необоротні матеріальні активи – __________ грн.;  

1.2. Виробничі запаси – __________ грн.;  

1.3. Грошових коштів – __________ грн.;  



1.4. Дебіторської заборгованості – __________ грн., у тому числі:  

- перед бюджетом – __________ грн.;  

- з оплати праці – __________ грн.;  

1.5. Кредиторської заборгованості – __________ грн., у тому числі:  

- перед бюджетом – __________ грн.; 

 - з оплати праці – __________ грн.;  

 

2. Разом із майном ___________ районної ради Голованівська районна 

рада приймає документи, що підтверджують право власності (володіння, 

користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та документів, 

які підтверджують право власності або користування земельними ділянками.  

Додатки до передавального акту: ________ на ____ аркушах.  

 

 

Комісія з реорганізації _______________ районної ради: 

 

Голова комісії:  

 

_________________________ 

(підпис) 

_________________________ 

(ПІБ) 

Заступник 

голови комісії: 

 

_________________________ 

(підпис) 

_________________________ 

(ПІБ) 

Член комісії:  

 

_________________________ 

(підпис) 

_________________________ 

(ПІБ) 

Член комісії:  _________________________ 

(підпис) 

_________________________ 

(ПІБ) 

Член комісії:  _________________________ 

(підпис) 

_________________________ 

(ПІБ) 

Член комісії:  _________________________ 

(підпис) 

_________________________ 

(ПІБ) 

Член комісії:  _________________________ 

(підпис) 

_________________________ 

(ПІБ) 

 

 

Від імені Голованівської районної ради прийняли:  

 _________________________ 

(підпис) 

_________________________ 

(ПІБ) 

 _________________________ 

(підпис) 

_________________________ 

(ПІБ) 

 _________________________ 

(підпис) 

_________________________ 

(ПІБ) 

 

 

 

 
 



 

                        Додаток 7 

                                                                           до рішення Голованівської  

                                                                                 районної ради  

                                                                                 від 18 грудня 2020 року  

                                                                                 № 13 
                    

                        ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

                 Голова Голованівської 

    районної ради 

 

                                                               _______ Р. ЦОБЕНКО 
                                  (підпис)                       

                                                                           «_____»__________2021 року 

                         м.п. 

 

 

АКТ 

приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності 

___________________районної ради, станом на______________20____р. 

 

«____»____________202__року                                                                                   

№____ 

 

            Підстава: ч.4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний 

фонд та архівні установи», ч. 4 ст. 3 Розділу XIV 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 

18.06.2015 р. №1000/5.  

            У зв’язку із:  припиненням юридичної особи - 

___________________районної ради шляхом приєднання до Голованівської 

селищної ради голова Комісії з реорганізації районної ради      

____________________ передає,       а __________________________________ 
                                      (посада, ПІБ особи, яка приймає документи від ради)   

приймає документи згідно з переліком: 

 

 

1. Документи, не завершені в діловодстві __________________ районної 

ради: 

 

№ 

з/п 

№ і назва опису Кількість  

примірників опису 

Кількість 

справ 

Примітки 

1 2 3 4 5 



1     

2     

3     

4     

5     

 

 

Номери відсутніх справ___________________________________ 

Всього прийнято: _________(_________________) справ 

 

 

2. Архів_________________________районної ради: 

 

№ 

з/п 

№ і назва опису Кількість  

примірників опису 

Кількість 

справ 

Примітки 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Номери відсутніх справ_________________________________________ 

Всього прийнято ________ (_________________) справ 

 

Передавання здійснив                                        Приймання здійснив 

 

Голова Комісії з реорганізації 

_____________районної ради                             _________________________ 

                                                                                 

 

______________/________________                  ______________/___________ 

       (підпис)                     (ПІБ)                                 (підпис)                     (ПІБ)                  

 

        

 

 

 
                                                                                                   


