
Додаток № 1 
до рішення Броварської районної ради 
від 10 грудня 2020 року № 12-2-VІІI 

 
Склад комісії з реорганізації 

Згурівської районної ради Київської області 
 

Голова комісії з реорганізації 

1. Гришко Сергій Миколайович голова Броварської районної ради 

Члени комісії з реорганізації : 
2. Роговий 

Іван Володимирович 
начальник відділу комунального майна 
Броварської районної ради 

3. Максак Світлана Михайлівна керуючий справами виконавчого апарату 
Броварської районної ради 

4. Ісай Тетяна Анатоліївна головний бухгалтер виконавчого апарату 
Броварської районної ради 

5. Малько Людмила Василівна головний бухгалтер Згурівської районної 
ради 

6. Бойко Микола Миколайович депутат Броварської районної ради 

7.  Хаменушко Роман 
Володимирович 

депутат Броварської районної ради, голова 
постійної комісії з питань  регламенту, 
депутатської етики, законності та 
правопорядку 

8. Чебанов Сергій Леонідович депутат Броварської районної ради, голова 
постійної комісії з питань комунальної 
власності 

9. Коробова 
Ірина Олександрівна 

консультант голови з юридичних питань 
Броварської районної ради 

 
 
 
Голова ради         С.М. Гришко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток № 2 
до рішення Броварської районної ради 
від 10 грудня 2020 року № 12-2-VІІI 

 
Склад комісії з реорганізації 

Баришівської районної ради Київської області 
 

Голова комісії з реорганізації 

1. Гришко Сергій Миколайович голова Броварської районної ради 

 Члени комісії з реорганізації : 

2. Роговий 
Іван Володимирович 

начальник відділу комунального майна 
Броварської районної ради 

3. Максак Світлана Михайлівна керуючий справами виконавчого апарату 
Броварської районної ради 

4. Ісай Тетяна Анатоліївна головний бухгалтер виконавчого апарату 
Броварської районної ради 

5. Ткаченко Надія Петрівна головний бухгалтер Баришівської районної 
ради, голова Броварської районної ради 

6. Скорик Борис Миронович депутат Броварської районної ради 

7.  Хаменушко Роман 
Володимирович 

депутат Броварської районної ради, голова 
постійної комісії з питань  регламенту, 
депутатської етики, законності та 
правопорядку 

8. Чебанов Сергій Леонідович депутат Броварської районної ради, голова 
постійної комісії з питань комунальної 
власності 

9. Коробова 
Ірина Олександрівна 

консультант голови з юридичних питань 
Броварської районної ради 

 
 
 
Голова ради         С.М. Гришко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток № 3 
до рішення Броварської районної ради 
від 10 грудня 2020 року № 12-2-VІІI 

План заходів з реорганізації Згурівської районної радита Баришівської 
районної ради Київської області 

з/п Заходи Термін Виконавець 

1 Письмове повідомлення  
державного реєстратора про 
припинення юридичної особи  

Протягом 3-х днів (голова 
комісії) 

2 Попередження працівників про 
вивільнення за ч. 1 ст.40 КЗпП 
УкраїниЗгурівської, Баришівської 
районних рад. 

Не пізнішеніж за 2 
місяці до дати 

фактичного 
вивільнення 

(визначені 
члени 

комісії) 

2 Здійснення заходів щодо 
інвентаризації всього майна, 
активів, зобов’язань Згурівської, 
Баришівської районних рад. 

До 31.12.2020 (голова 
комісії) 

3 Закриттяказначейських рахунків До 31.12.2020 (визначені 
члени 

комісії) 
4 Передача документації: 

- до архівнихустанов 
(документації, яка передбачає 
архівне зберігання); 
- Броварській районній раді 
(документації, яка має значення в 
подальшій роботі Броварської 
районної ради) 

До 31.12.2020 (визначені 
члени 

комісії) 

5 Складання передавального акта та 
передача майна Броварській 
районній раді 

Після проведення 
інвентаризації 

(визначені 
члени 

комісії) 
6 Звернення до державного 

реєстратора про проведення 
державної реєстрації припинення 
Згурівської та Баришівської 
районних рад. 

Після закінчення 
процедури 
реорганізації 

(визначені 
члени 

комісії) 

7 знищення печаток та штампів 
Згурівської районної ради та 
Баришівської районної ради 

протягом 10 (десяти) 
робочих днів з дня 
державної реєстрації 
припинення 
юридичної особи. 

(визначені 
члени 

комісії) 



 
Голова ради         С.М. Гришко 

Додаток № 4 
до рішення Броварської районної ради 
від 10 грудня 2020 року № 12-2-VІІI 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 
 

 м. Бровари, ____ ____20___ року  
 

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації 
_____________ районної ради, створеної рішенням Броварської районної ради 
від __.12.2020 р. № ____, у складі: 

Голови комісії: ______________________________  
Члена комісії: _______________________________  
Члена комісії: _______________________________  
Члена комісії: _______________________________  
Члена комісії: _______________________________  
Члена комісії: _______________________________  
Члена комісії: _______________________________  
Члена комісії: _______________________________  
керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, ст. 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», склали цей акт 
про наступне: 28 Методичні рекомендації щодо організації перших етапів 
діяльності районних рад, обраних на перших виборах 25 жовтня 2020 р. 

 1. Броварська районна рада (ЄДРПОУ 23583547), місцезнаходження: вул. 
Гагаріна,15 м. Бровари Київської області, внаслідок реорганізації 
____________районної ради (ЄДРПОУ _________ місцезнаходження: вул. 
__________, с.м.т. __________ району _______ області, _________) шляхом 
приєднання до Броварської районної ради, є правонаступником майна, активів 
та зобов’язань ___________районної ради, а саме: 

 1.1. Необоротнихактивів (балансовавартість) – ____________ 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. Кредиторськоїзаборгованості – __________ грн., у тому числі:  
- перед бюджетом – __________ грн.;  
- з оплати праці – __________ грн.;  
2. Разом із майном ___________ районної ради Броварська районна рада 

приймає документи, що підтверджують майнові права на об’єкти основних 
засобів та документів, які підтверджують право користування земельними 
ділянками.  

 
Додатки до передавального акту: ________ на ____ аркушах.  
Усього: _____ аркушів.  
 
Комісія з реорганізації Броварської районної ради:  
Голова комісії: ________________ _______________________________ 
Член комісії:     ________________ _______________________________ 
Член комісії:     ________________ _______________________________ 
Член комісії:     ________________ _______________________________ 
Член комісії:     ________________ _______________________________ 
Член комісії:     ________________ _______________________________ 
Член комісії:     ________________ _______________________________ 
Член комісії:     ________________ _______________________________ 
Член комісії:     ________________ _______________________________ 
 
Від імені Броварської районної ради прийняли:  
_____________________ _______________________________________ 
_____________________ _______________________________________ 
_____________________ _______________________________________ 

 
 
Голова ради         С.М. Гришко 
 



Додаток № 5 
до рішення Броварської районної ради 
від 10 грудня 2020 року № 12-2-VІІI 

 
А К Т 

прийому-передачі документації 
 
 «___» _____________ 20__ року     м.Бровари 

 
На виконання рішення Броварської районної ради VIII скликання від 

_________20__ року № ___________ «___________________________________» 
склали цей акт в присутності комісії у складі: 

Голови комісії:   
Членів комісії:   
   
   
   
   
   
   
   

 
Про те, що від ____________________ районної ради в особі 

___________________________ передані, а Броварською районною радою в особі 
_____________________________________прийняті оригінали таких документів: 

 
№ п/п Назва документа Кількість 

1.    
2.    

3.    

4.   

 
Передав:       Прийняв: 

_________________________   _____________________________ 
________________________   ______________________________   
«___»____________20_    «___»_____________20_ 
 
 
Голова ради         С.М. Гришко 

 
 


