
 
БУЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

            

Рішення 
 

Про початок реорганізації Бородянської районної ради шляхом злиття у 
Бучанську районну раду Київської області 

Керуючись ст.43,59, п.6-2 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.104-107 
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», ч.4 ст.31 
Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку 
подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 28.02.2000р. №419, Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014р. No879, 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 18.06.2015р. No1000/5, 
районна рада ВИРІШИЛА: 

1. Почати процедуру реорганізації Бородянської районної ради (код ЄДРПОУ – 
04054808, місцезнаходження: вулиця Центральна, будинок 331, смт Бородянка 
Бородянський р-н , Київська обл.), що припиняється шляхом злиття у Бучанську 
районну раду, місцезнаходження: вул.Електриків, буд 12, м.Буча Бучанського 
району Київської області).  

2. Бучанська  районна рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків 
Бородянської районної ради.  

3. Утворити Комісію з реорганізації Бородянської районної ради (далі – Комісія з 
реорганізації) у складі:  

 Голова комісії: Подашевська Тетяна Леонтіївна  (ІПН 2154618840) – депутат 
Бучанської районної ради; 

 Заступник голови комісії: Нелюбин Віталій Леонідович (ІПН 2643212235) – 
депутат Бучанської районної ради;  

 Член комісії: Цилюрик Ольга Володимирівна  (ІПН 3296405049) – депутат 
депутат Бучанської районної ради; 

 Член комісії: Мартинюк Олексій Олександрович (ІПН 3030216513) – депутат 
Бучанської районної ради; 

 Член комісії: Дубас Володимир Михайлович (ІПН 3191520914) – депутат 
Бучанської районної ради; 

 Член комісії: Черкашин Олексій Петрович (ІПН 3080609674) – депутат 
Бучанської районної ради. 
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4. У зв’язку з реорганізацією Бородянської районної ради, яке передбачає її 

припинення шляхом злиття з Бучанською районною радою, уповноважити 
Комісію з реорганізації забезпечити проведення інвентаризації активів та 
зобов’язань Бородянської районної ради перед складанням річної фінансової 
звітності станом на 31.12.2020р. Інвентаризацію активів та зобов’язань проводити 
у присутності матеріально відповідальних осіб Бородянської районної ради.  

5. Затвердити План заходів з реорганізації Бородянської районної ради (додаток 1). 
6. Затвердити форму передавального акту (додаток 2). Комісії з реорганізації 

використовувати затверджену форму у своїй роботі.  
7. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що були створені станом 

на 31.12.2020р. під час діяльності Бородянської районної ради, яка 
реорганізуються шляхом злиття з Бучанською районною радою (додаток 3). 
Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.  

8. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що були створені  
під час діяльності Бородянської районної ради станом на 31.12.2020р. у порядку, 
передбаченому законодавством.  

9. Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що були створені 
під час діяльності Бородянської районної ради станом на 31.12.2020р. до 
Бучанської районної ради Голову комісії з реорганізації.  

10. Голові Комісії з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення заходів, 
передбачених Планом заходів з реорганізації Бородянської районної ради, про хід і 
результати проведеної роботи інформувати Бучанську районну раду шляхом 
здійснення доповідей на пленарних засіданнях. 

11. Голові Комісії з реорганізації забезпечити у встановленому законом порядку:  

 закриття рахунків Бородянської районної ради у органах державного 
казначейства та банках;  

 подання фінансової звітності Бородянської районної ради за 2020 рік, а у разі 
необхідності – і за відповідний період 2021 року;  

 державну реєстрацію припинення Бородянської районної ради (код ЄДРПОУ – 
04054808, місцезнаходження: 07801, Київська обл., Бородянський р-н, селище 
міського типу Бородянка, вулиця Центральна, будинок 331). 

12. Комісії з реорганізації забезпечити у встановленому законом порядку знищення 
печаток та штампів Бородянської районної ради з дня державної реєстрації 
припинення кожної із зазначених юридичних осіб.  

13. Надати право Голові Бучанської районної ради власним розпорядженням вчиняти 
дії, які передбачені Кодексом законів про працю України по відношенню до 
обраних посад районної ради, яка реорганізується. 

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 
регламенту, етики, законності, контролю за виконанням рішення районної 
ради, рад територіальних громад  та депутатської діяльності. 

 

Голова                                                                               Андрій НАГРЕБЕЛЬНИЙ 

м.Буча 
7 грудня 2020 року  
№10 -01-VІІІ 


