
   

   

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

від 24.12.2020 № 8/2-6 
 м. Покровськ 

 
 

Про реорганізацію Фінансового  

управління Покровської міської  

ради Донецької області 

 

 

З метою забезпечення ефективного виконання роботи для вирішення 

завдань покладених на виконавчі органи міської ради, керуючись статтями                

26, 54, 59, 73 Закону України від 21 травня  1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве 

самоврядування в Україні” (із змінами),  міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Реорганізувати орган місцевого самоврядування – Фінансове 

управління Покровської міської ради Донецької області (юридична адреса: 

85300, Донецька область, м. Покровськ, площа Шабанкова,11, код ЄДРПОУ 

02312956) шляхом приєднання до Департаменту фінансово-економічної 

політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області 

(юридична адреса: 85300, Донецька область, м. Покровськ, площа Шабанкова,11, 

код ЄДРПОУ 44116289). 

2. Утворити комісію з реорганізації юридичної особи - Фінансового 

управління Покровської міської ради Донецької області (юридична адреса: 

85300, Донецька область, м. Покровськ, площа Шабанкова,11, код ЄДРПОУ 

02312956) та затвердити її персональний склад (додаток 1). 

3. Встановити, що Департамент фінансово-економічної політики та 

управління активами Покровської міської ради Донецької області є 

правонаступником усіх майнових та немайнових прав та юридичних обов’язків 

Фінансового управління Покровської міської ради Донецької області. 

4. Встановити строк для заяви претензій кредиторами своїх вимог  – 

два місяці  з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення 

юридичної особи.  

5. Затвердити передавальний акт (баланс), комісії з реорганізації 

використовувати затверджену форму у своїй роботі (додаток 2). 

6. Доручити голові комісії з припинення: 



   

   

 

6.1.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо припинення 

юридичної особи – Фінансового управління Покровської міської 

ради Донецької області. 

6.1.2. Попередити відповідно до чинного законодавства працівників 

Фінансового управління Покровської міської ради Донецької області 

про наступне вивільнення та здійснити їх переведення та 

вивільнення.  

6.1.3. Здійснити інвентаризацію майна Фінансового управління 

Покровської міської ради Донецької області. 

6.1.4. Скласти після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторів 

передавальний акт (баланс) та подати його на затвердження  міській 

раді. 

6.1.5. Провести необхідні дії щодо закриття відповідних рахунків в банках, 

органах Державної казначейської служби та інших дій, необхідних 

для припинення діяльності органу місцевого самоврядування в 

процесі реорганізації шляхом приєднання. 

6.1.6. Провести державну реєстрацію припинення юридичної особи 

шляхом приєднання та внести відповідні дані до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань. 

6.1.7. Здійснити інші передбачені законодавством заходи, пов’язані с 

припиненням юридичної особи, в тому числі забезпечення знищення 

печаток, у встановленому законодавством порядку. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Покровського 

міського голову. 

 

 

Міський голова         Р.Требушкін 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

 
Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 24.12.2020 № 8/2-6 

 

 

СКЛАД 

комісії з реорганізації Фінансового управління  

Покровської міської ради Донецької області 

 

ПОРЕЦЬКА Юлія Миколаївна     –        начальник фінансового управління  

      Покровської міської ради Донецької       

      області, голова комісії (2971008204) 

      Донецька область, м. Мирноград,     

      вул. Садова, буд. 3 кв. 8 

 

 

КАРПЕНКО Валентина Іванівна   – начальник відділу обліку та звітності     

фінансового управління Покровської міської 

ради Донецької області (2360405327) 

Донецька область, м. Покровськ,  

вул. Свободи, буд. 161 

 

 

ЗАЛИВАДНА Світлана Василівна    –     головний спеціаліст відділу планування  

доходів фінансового управління Покровської 

міської ради Донецької області (2424312042) 

     Донецька область, м. Покровськ,  

     м-н «Лазурний», буд.75а кв.2 

 

 

 

Секретар міської ради        Н.Іваньо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

   

 

Додаток 2 

до рішення міської ради 

від 24.12.2020 № 8/2-6 

 
ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ  АКТ  

 

м. __________       «____» ________ 2020 року  

 

 

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

управління Покровської міської ради Донецької області, створеної рішенням 

Покровської міської ради Донецької області від _______р. № _________, у складі: 

Голови комісії: ПОРЕЦЬКОЇ Юлії Миколаївни - начальника фінансового управління 

Покровської міської ради Донецької області(2971008204), членів комісії: КАРПЕНКО 

Валентини Іванівни - начальника відділу обліку та звітності(2360405327); 

ЗАЛИВАДНОЇ Світлани Василівни - головного  спеціаліста відділу планування 

доходів (2424312042) керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України,  склали 

цей акт про наступне:  

1. Департамент фінансово - економічної політики та управління активами 

Покровської міської  ради Донецької області (ЄДРПОУ 44116289), місцезнаходження: 

площа Шибанкова, 11, м. Покровськ Донецької області. 85300 внаслідок реорганізації 

фінансового управління Покровської міської ради Донецької області (ЄДРПОУ 

02312956), місцезнаходження: площа Шибанкова, 11, м. Покровськ Донецької області. 

85300 шляхом приєднання до Департаменту фінансово - економічної політики та 

управління активами Покровської міської  ради Донецької області є правонаступником 

майна, активів та зобов’язань фінансового управління Покровської міської ради 

Донецької області, а саме:  

Необоротних активів (балансова вартість) – ____________ грн., у тому числі: - 

основні засоби – __________ грн.; 

 - інші необоротні матеріальні активи – __________ грн.;  

Виробничі запаси – __________ грн.;  

Грошових коштів – __________ грн.;  

Дебіторської заборгованості – __________ грн., у тому числі: - перед бюджетом  

__________ грн.; - з оплати праці – __________ грн.;  

Кредиторської заборгованості – __________ грн., у тому числі: - перед 

бюджетом – __________ грн.; - з оплати праці – __________ грн.;  

 

2. Разом із майном фінансового управління Покровської міської ради Донецької 

області Департамент фінансово - економічної політики та управління активами 

Покровської міської  ради Донецької області 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.  

Усього: _____ аркушів.  

Комісія з реорганізації __________________ фінансового управління 

Покровської міської ради Донецької області:  



   

   

 

Голова комісії: ____________________________ Ю. Порецька  
                                (підпис)                                                  (ПІБ)  

 

Члени комісії: _____________________________В. Карпенко 
                                                     (підпис)                                                    (ПІБ)  

Члени комісії: _____________________________С. Заливадна 
                                                     (підпис)                                                    (ПІБ)  

 

Від імені Департаменту фінансово - економічної політики та управління 

активами Покровської міської  ради Донецької області прийняла Комісія з прийняття 

майна, активів та зобов’язань, у складі: _______________________________________ 

_________________________ (підпис) (ПІБ) _____________________________ 

_________________________ (підпис) (ПІБ) _____________________________ 

_________________________    (підпис)       (ПІБ)     _____________________________ 

 

 

 

 

Секретар міської ради        Н.Іваньо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

АРКУШ 

погодження до проекту рішення 

Покровської міської ради 

 

Про реорганізацію Фінансового  

управління Покровської міської  

ради Донецької області 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: Відділом юридичного забезпечення  діяльності міської ради  

   та її виконавчих органів 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих ради К.Мілютін 

 

Начальник фінансового управління  

міської ради Ю.Порецька 

    

Директор Департаменту  

фінансово - економічної політики 

та управління активами міської  ради О.Добровольський

  

 

В.о.начальника відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської 

ради та її виконавчих органів                                                       Т.Білецька 

 

 

Начальник відділу з організаційної  

роботи міської ради                                                        Ж.Крамарова  

 

 

Голова постійної комісії з питань місцевого  

самоврядування, гласності та депутатської  

діяльності, забезпечення громадського порядку,  

дотримання законності, охорони прав,  

свобод та законних інтересів Д.Тришкін  

 

 

Секретар міської ради             Н.Іваньо   

 

 

 

 

 



   

   

 

    ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення «Про реорганізацію Фінансового управління 

Покровської міської  ради Донецької області» 

 

 

 У зв’язку зі створенням Департаменту фінансово - економічної політики та 

управління активами міської  ради та покладення з 04.01.2021 року функції 

фінансового органу, з  метою забезпечення ефективного виконання роботи для 

вирішення завдань покладених на виконавчі органи міської ради пропонуємо прийняти 

даний проект рішення. 

 

 

 

 

В.о.начальника відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської 

ради та її виконавчих органів                                                       Т.Білецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


