
 

                                                        

 
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

І сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 17 листопада 2017 року                                № 1-6 

м.Кам’янка 

       

 

Про початок реорганізації  

Тимошівської сільської ради 

та Юрчиської сільської ради  

шляхом приєднання до 

Кам’янської міської ради 

 

Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про 

Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової 

звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 

р. № 419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, 

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 на підставі рішення Кам’янської 

міської ради від  17 листопада 2017 року № 1-1/VII «Про початок повноважень 

депутатів Кам’янської міської ради»,  

 

міська рада – в и р і ш и л а: 

 

1. Почати процедуру реорганізації Тимошівської сільської ради (ЄДРПОУ 

33891707), місцезнаходження: вул. Лісова, 1, с. Тимошівка, Кам’янського 

району, Черкаської області, 20815) шляхом приєднання до Кам’янської міської 



 

ради (ЄДРПОУ 25872304), місцезнаходження: вул. Героїв Майдану, 37,             

м. Кам’янка,  Черкаської області, 20801). 

2. Кам’янська міська рада є правонаступником всього майна, прав та 

обов’язків  Тимошівської сільської ради. 

3. Почати процедуру реорганізації Юрчиської сільської ради (ЄДРПОУ 

34176488), місцезнаходження: вул. Казаряна, 3, с. Юрчиха, Кам’янського 

району, Черкаської області, 20814) шляхом приєднання до Кам’янської міської 

ради (ЄДРПОУ 25872304), місцезнаходження: вул. Героїв Майдану, 37,              

м. Кам’янка, Черкаської області, 20801). 

4. Кам’янська міська рада є правонаступником всього майна, прав та 

обов’язків  Юрчиської сільської ради.  

5. Утворити Комісію з реорганізації Тимошівської сільської ради та 

Юрчиської сільської ради у складі: 

1) Голова комісії: Нечиталюк Олександр Васильович– заступник 

Кам’янського міського голови;  

2) Заступник голови комісії: Рожко Наталія Сергіївна–завідуючий відділом 

бухгалтерського обліку та звітності Кам’янської міської ради; 

3) Член комісії: Пашковська Ольга Борисівна– спеціаліст 1-ї категорії 

реєстраційно – юридичного відділу Кам’янської міської ради; 

4) Член комісії: Луб’яний Дмитро Андрійович –            в.о. старости села 

Тимошівка Кам’янської міської ради; 

5) Член комісії: Солонько Любов Григорівна – головний бухгалтер 

Тимошівської сільської ради  ;     

6) Член комісії: Засядько Ольга Дмитрівна – в.о. старости села Юрчиха 

Кам’янської міської ради; 

7) Член комісії: Ляшенко Наталія Євгенівна – головний бухгалтер 

Юрчиської сільської ради. 

8)     Член комісії: Бадрак Григорій Вікторович – депутат Кам’янської міської 

ради. 

6. Покласти на Комісію з реорганізації Тимошівської сільської ради та 

Юрчиської сільської ради повноваження щодо здійснення повної інвентаризації 

основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та 

розрахунків Тимошівської сільської ради та Юрчиської сільської ради з 

перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом 

на 31.12.2017 р.  

7. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб 

Тимошівської сільської ради та Юрчиської сільської ради. 

8. Затвердити План заходів з реорганізації Тимошівської сільської ради та 

Юрчиської сільської ради (додаток 1). 

9. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, 

активів та зобов’язань Тимошівської та Юрчиської сільських рад надати право 

Кам’янському міському голові здійснювати без погодження з Кам’янською 

міською радою заміну персонального складу Комісії з реорганізації у випадку 



 

тимчасової непрацездатності когось з членів Комісії під час виконання п. 3 та 4 

Плану заходів з реорганізації Тимошівської сільської ради та Юрчиської 

сільської ради. 

10. Затвердити форму передавального акту (додаток 2). Комісії з 

реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі. 

11. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що 

нагромадилися станом на 31.12.2017 р. під час діяльності рад, що приєднуються 

до Кам’янської міської ради (додаток 3). Комісії з реорганізації 

використовувати затверджену форму у своїй роботі. 

12. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що 

нагромадилися під час діяльності Тимошівської та Юрчиської сільських рад 

станом на 31.12.2017 р. у порядку, передбаченому законодавством та передати 

їх Кам’янській міській раді  

13. Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що 

нагромадилися під час діяльності Тимошівської та Юрчиської сільських рад 

станом на 31.12.2017 р. до Кам’янської міської ради спеціаліста 1-ї категорії 

відділу бухгалтерського обліку та звітності Кам’янської міської ради – 

Кузьменко Ларису Сергіївну. 

14. Уповноважити Кам’янського міського голову затвердити від імені 

Кам’янської міської ради акти приймання-передачі документів, що 

нагромадилися під час діяльності Тимошівської та Юрчиської сільських рад 

станом на 31.12.2017 р. 

15. Спеціалісту 1-ї категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності 

Кам’янської міської ради – Кузьменко Ларисі Сергіївні у строк до 31.01.2018 р. 

подати Кам’янському міському голові пропозиції щодо порядку подальшого 

зберігання та використання документів Тимошівської та Юрчиської сільської 

ради (не завершених в діловодстві та архівів). 

16. Кам’янському міському голові не пізніше 18.12.2017 р. утворити комісію 

з прийняття майна, активів та зобов’язань Тимошівської та Юрчиської 

сільських рад та забезпечити своєчасне та повне прийняття та оприбуткування 

зазначеного майна, активів та зобов’язань Кам’янською міською радою. 

17. Голові Комісії з реорганізації Нечиталюку О.В. забезпечити своєчасне 

здійснення заходів, передбачених Планом, та про хід і результати проведеної 

роботи інформувати Кам’янську міську раду шляхом здійснення доповідей на 

пленарних засіданнях. 

18. На час проведення реорганізації органів місцевого самоврядування 

територіальних громад, що об’єдналися повноваження щодо забезпечення 

окремого виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися 

здійснює Кам’янський  міський голова Тірон Володимир Іванович. 

19. Відповідно до п. 6.2 Порядку відкриття і закриття рахунків у національній 

валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України06.2012 №758, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 р. за №1206/21518 установити, що: 



 

Право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і 

банківських документів територіальних громад, що об’єдналися в Кам’янську 

міську об‘єднану територіальну громаду надати Тірону Володимиру Івановичу 

– Кам’янському міському голові. Надати право Кам’янському міському голові 

Тірону В.І. підписувати розпорядження про виділення коштів з загального та 

спеціального фонду бюджетів м.Кам’янка, с.Юрчиха, с.Тимошівки. 

Право другого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і 

банківських документів територіальних громад, що об’єдналися в Кам’янську 

міську об‘єднану територіальну громаду надати: 

 - завідувачу відділу бухгалтерського обліку і фінансової звітності Кам’янської 

міської ради Рожко Наталії Сергіївні; 

- головному бухгалтеру Юрчиської сільської ради Ляшенко Наталії Євгенівні ; 

-головному бухгалтеру Тимошівської сільської ради Солонько Любові 

Григорівні; 

Завідувачу відділу бухгалтерського обліку і фінансової звітності Кам’янської 

міської ради та бухгалтерам відповідних рад підготувати та надати в 

установленому законодавством порядку до органів Державної казначейської 

служби України картки зі зразками підписів та інші необхідні документи. 

20. Бюджети територіальних громад, що об’єдналися виконуються окремо до 

закінчення бюджетного періоду. 

21. До завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних 

громад, що об’єдналися, функції місцевих фінансових органів територіальних 

громад, що об’єдналися, здійснюють: 

1) відповідні місцеві фінансові органи, створені до об’єднання територіальних 

громад; 

2) Кам’янський міський голова, обраний об’єднаною територіальною 

громадою, якщо у відповідних територіальних громадах місцеві фінансові 

органи не були створені згідно із законом. 

3) Залишки коштів на кінець бюджетного періоду бюджетів територіальних 

громад, що об’єдналися, перераховуються до бюджету об’єднаної 

територіальної громади на підставі платіжних доручень за підписом 

Кам’янського міського голови, обраного об’єднаною територіальною 

громадою. 

22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Кам’янського 

міського  голову. 

 

 Міський голова                                                                                        В.І. Тірон 

 


