
 

 
УКРАЇНА  

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 

третьої сесії  
восьмого скликання 

 
від ____ грудня 2020 року  № ___ 
 

м. Олександрія 
 

 
Про внесення змін до рішення міської ради від  
05 грудня 2020 року № 10 «Про початок реорганізації  
Звенигородської сільської ради та «Олександрійської селищної 
ради» міста Олександрії Кіровоградської області шляхом  
приєднання до Олександрійської міської ради» 

 
Відповідно до статей 25, 59, пункту 61 Прикінцевих та перехідних положень Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 104, частини 3 статті 
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», частини 4 статті 31 Закону України 
«Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової 
звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, 
пункту 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, частини 4 статті 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 № 1000/5, -  

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до рішення міської ради від 05 грудня 2020 року № 10 «Про початок 

реорганізації Звенигородської сільської ради та «Олександрійської селищної ради» міста 
Олександрії Кіровоградської області шляхом приєднання до Олександрійської міської ради», 
а саме:  

 
1.1. Пункт 5 рішення викласти у редакції: 
 «5. Утворити комісії: 
5.1. З реорганізації  «Олександрійської селищної ради» міста Олександрії 

Кіровоградської області (місцезнаходження комісії: просп. Соборний, 59, м. Олександрія, 
Кіровоградська область) у складі: 

1) Голова комісії: КУЗЬМЕНКО Сергій Анатолійович (РНОКПП 2741514490) – 
Олександрійський міський голова. 
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2) Заступник голови комісії: ЧЕМЕРИС Ірина Анатоліївна (РНОКПП __________)  – 
заступник Олександрійського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

3) Член комісії: ЄВСТРАТЕНКО Надія Сергіївна (РНОКПП __________)  - начальник 
відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер фінансового управління 
Олександрійської міської ради. 

4) Член комісії: __________________________(РНОКПП __________)   – головний 
бухгалтер «Олександрійської селищної ради» міста Олександрії Кіровоградської області. 

5) Член комісії: ____________________________ (РНОКПП __________)    - староста 
селища Олександрійське Олександрійської міської ради. 

6) Член комісії: ЛУК’ЯНЕНКО Оксана Сергіївна (РНОКПП __________)  – заступник 
начальника управління забезпечення діяльності Олександрійської міської ради. 

7) Член комісії: СКЛЯР Юрій Анатолійович (РНОКПП __________)   – начальник 
юридичного управління Олександрійської міської ради. 

8) Член комісії: БАРАНОВСЬКА Валентина Михайлівна (РНОКПП __________)   – 
начальник загально відділу управління справами Олександрійської міської ради. 

9) Член комісії: ГАРАЩЕНКО Олег Васильович (РНОКПП __________)   – начальник 
архівного відділу Олександрійської міської ради. 

10) Член комісії: ЛАВРЄЄНКО Аліна Георгіївна (РНОКПП __________)  – 
відповідальний секретар адміністративної комісії, головний спеціаліст відділу кадрової 
роботи управління справами Олександрійської міської ради. 

11) Член комісії: ЯРЕМЕНКО Світлана Петрівна (РНОКПП __________)  - начальник 
управління дозвільно-погоджувальних процедур та адміністративних послуг 
Олександрійської міської ради. 

 
5.2. З реорганізації  Звенигородської сільської ради (місцезнаходження комісії: просп. 

Соборний, 59, м. Олександрія, Кіровоградська область) у складі: 
1) Голова комісії: КУЗЬМЕНКО Сергій Анатолійович (РНОКПП 2741514490) – 

Олександрійський міський голова. 
2) Заступник голови комісії: ЧЕМЕРИС Ірина Анатоліївна (РНОКПП __________)  – 

заступник Олександрійського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 
3) Член комісії: ЄВСТРАТЕНКО Надія Сергіївна (РНОКПП __________)  - начальник 

відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер фінансового управління 
Олександрійської міської ради. 

4) Член комісії: __________________________(РНОКПП __________)   – головний 
бухгалтер Звенигородської сільської ради. 

5) Член комісії: ЛУК’ЯНЕНКО Оксана Сергіївна (РНОКПП __________)  – заступник 
начальника управління забезпечення діяльності Олександрійської міської ради. 

6) Член комісії: СКЛЯР Юрій Анатолійович (РНОКПП __________)   – начальник 
юридичного управління Олександрійської міської ради. 

7) Член комісії: БАРАНОВСЬКА Валентина Михайлівна (РНОКПП __________)   – 
начальник загально відділу управління справами Олександрійської міської ради. 

8) Член комісії: ГАРАЩЕНКО Олег Васильович (РНОКПП __________)   – начальник 
архівного відділу Олександрійської міської ради. 

9) Член комісії: ЛАВРЄЄНКО Аліна Георгіївна (РНОКПП __________)  – 
відповідальний секретар адміністративної комісії, головний спеціаліст відділу кадрової 
роботи управління справами Олександрійської міської ради. 

10) Член комісії: ЯРЕМЕНКО Світлана Петрівна (РНОКПП __________)  - начальник 
управління дозвільно-погоджувальних процедур та адміністративних послуг 
Олександрійської міської ради.» 

 
1.2. Пункт 15 рішення викласти у редакції: 
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«15. Голові відповідних комісій з реорганізації КУЗЬМЕНКУ С.А. забезпечити 
своєчасне здійснення заходів, передбачених планом реорганізації. Про хід і результати 
проведеної роботи інформувати Олександрійську міську раду шляхом здійснення доповідей 
на пленарних засіданнях. 

 
1.3. Доповнити пунктом 16 наступного змісту: 
«16. Під час проведення реорганізації юридичних осіб – «Олександрійської селищної 

ради» міста Олександрії Кіровоградської області та Звенигородської сільської ради 
повноваження з управління справами, господарською діяльністю цих юридичних осіб 
здійснює голова відповідних комісій з реорганізації - Олександрійський міський голова 
КУЗЬМЕНКО С. А.» 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Олександрійського міського 

голову КУЗЬМЕНКА С.А. 
 
 
 
Міський голова                                                                                  Сергій КУЗЬМЕНКО 
 


