
 
ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

РІШЕННЯ 
 

Про початок реорганізації Іванківської районної ради шляхом приєднання до 
Вишгородської районної ради  

 
Відповідно до статей 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, статей 43, 

59, п. 62 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статей 4, 17 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань», законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» та «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку 
подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.02.2000 № 419, Положення про інвентаризацію активів та 
зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України                               
від 02.09.2014. № 879, 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, враховуючи висновки і рекомендації 
постійних комісій районної ради з питань регламенту, депутатської етики, 
забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку і боротьби з 
корупцією, з питань комунальної власності, розвитку промисловості, 
підприємництва та інфраструктури, з питань бюджету, фінансів, цінової політики, 
соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, з питань охорони 
здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення, сім’ї, молоді, 
спорту та туризму, районна рада вирішила: 
 

1. Почати процедуру реорганізації Іванківської районної ради (ЄДРПОУ 
04054911), місцезнаходження: вул. Івана Проскури, 7, с.м.т. Іванків Іванківського 
району Київської області, 07200, шляхом приєднання до Вишгородської районної 
ради (ЄДРПОУ 04054783), місцезнаходження: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород 
Вишгородського району Київської області, 07300. 

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

3. Створити комісію з реорганізації Іванівської районної ради шляхом 
приєднання до Вишгородської районної ради (далі – Комісія з реорганізації) та 
затвердити її склад, згідно з додатком 1. 



4. У зв’язку з реорганізацією Іванківської районної ради, яке передбачає її 
припинення шляхом приєднання до Вишгородської районної ради, уповноважити 
Комісію з реорганізації забезпечити проведення інвентаризації активів та 
зобов’язань Іванківської районної ради перед складанням річної фінансової 
звітності станом на 31.12.2020. Інвентаризацію активів та зобов’язань проводити у 
присутності матеріально відповідальних осіб Іванківської районної ради. 

5. Затвердити План заходів з реорганізації Іванківської районної ради, 
згідно з додатком 2. 

6. Затвердити форму передавального акту, згідно з додатком 3. Комісії з 
реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.  

7. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що 
нагромадилися станом на 31.12.2020 під час діяльності Іванківської районної 
ради, яка реорганізується шляхом приєднання до Вишгородської районної ради, 
згідно з додатком 4. Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у 
своїй роботі.  

8. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що 
нагромадилися під час діяльності Іванківської районної ради станом на 31.12.2020 
у порядку, передбаченому чинним законодавством. 

9. Визначити відповідальним за фізичне приймання документів, що 
нагромадилися під час діяльності Іванківської районної ради станом на 31.12.2020 
до Вишгородської районної ради директора Фонду комунального майна 
Вишгородського району Кожанова Костянтина Станіславовича. 

10. Головному бухгалтеру виконавчого апарату Вишгородської районної 
ради забезпечити своєчасне та повне прийняття і оприбуткування активів та 
зобов’язань Іванківської районної ради згідно з передавальним актом.  

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

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

- закриття рахунків Іванківської районної ради у органах державного 
казначейства та банках; 

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

- державну реєстрацію припинення Іванківської районної ради, ЄДРПОУ 
04054911;  

- державну реєстрацію змін до відомостей про Вишгородську районну раду 
районну раду, ЄДРПОУ 04054783.  

13. Комісії з реорганізації забезпечити у встановленому законом порядку 
знищення печаток та штампів Іванківської районної ради протягом 10 (десяти) 
робочих днів з дня державної реєстрації припинення цієї юридичної особи. 

 



14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань комунальної власності, розвитку промисловості, 
підприємництва та інфраструктури. 
  
 
Голова ради                            А.Є. Анісімов 
 
 
м. Вишгород 
16 грудня 2020 року 
№ 17-02-VІІІ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до рішення районної ради 
від 16.12.2020 № 17-02-VIІI 

 
Склад комісії з реорганізації Іванківської районної ради 

шляхом приєднання до Вишгородської районної ради 
 
Голова комісії:  
Анісімов А.Є. (ІПН 2695007751) – голова Вишгородської районної ради;  
 
Заступник голови комісії:  
Дзюба О. М. (ІПН 2756210056) – заступник голови Вишгородської районної ради; 
 
Члени комісії:  
Половинко Г.І. (ІПН 2214606283) – головний бухгалтер Вишгородської районної 
ради;  
 
Волотовська Т.П. (ІПН 2913312484) – заступник голови Вишгородської районної 
державної адміністрації; 
 
Кожанов К.С. (ІПН 3292311750) – директор Фонду комунального майна 
Вишгородського району; 
 
Прищепа В.І. (ІПН 2716121495) – заступник голови постійної комісії 
Вишгородської районної ради з питань комунальної власності, розвитку 
промисловості, підприємництва та інфраструктури; 
 
Осипенко І.М. (ІПН 2776709562) – керуючий справами виконавчого апарату 
Іванківської районної ради; 
 
Матюшко Т.Є. (ІПН 2647604229) – головний бухгалтер Іванківської районної 
ради; 
 
Василенко С.Ю. (ІПН 3072216270) – начальник відділу правового забезпечення та 
комунальної власності виконавчого апарату Іванківської районної ради;  
 
Мусієнко В.І. (ІПН 2127806539) – начальник Фонду комунального майна 
Іванківського району; 
 
Петренко Н.В. (ІПН 3237918869) – головний спеціаліст-бухгалтер Фонду 
комунального майна Іванківського району. 
 
 
Заступник голови ради               О.М. Дзюба 

 



Додаток 2 
до рішення районної ради 
від 16.12.2020 № 17-02-VIІI 

 
 

План заходів з реорганізації Іванківської районної ради 
 

№ 
з/п 

Порядок здійснення заходів 
Термін 

виконання 
Виконавець 

1 

Інвентаризація та передача документів, 
що нагромадилися під час діяльності 
Іванківської сільської станом на 
31.12.2020 Вишгородській районній 
раді. 

20.01.2021 
Комісія з 

реорганізації 

2 

Повна інвентаризація основних засобів, 
нематеріальних активів, запасів, 
грошових коштів та розрахунків 
Іванківської районної ради з перевіркою 
їх фактичної наявності та 
документального підтвердження станом 
на 31.12.2020 

20.01.2021 
Комісія з 

реорганізації 

3 

Складання Передавального акту майна, 
активів та зобов’язань Іванківської 
районної ради Вишгородській районній  
раді. 

20.01.2021 
Комісія з 

реорганізації 

4 

Передача складених Комісією з 
реорганізації передавальних актів на 
затвердження Вишгородській районній 
раді. 

20.01.2021 
Комісія з 

реорганізації 

5 

Забезпечення процесу передачі майна, 
активів та зобов’язань Іванківської 
районної ради Вишгородській районній 
раді після затвердження відповідного 
передавального акту. 

20.01.2021 
Комісія з 

реорганізації 

 
 

Заступник голови ради               О.М. Дзюба 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 3  
до рішення районної ради 
від 16.12.2020 № 17-02-VIІI 

 
ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

м. Вишгород                                                                    «___» _________ 20__ року 
 

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації, 
створеної рішенням Вишгородської районної ради від ___________2020                         
№ _____________, у складі: 

 
Голови комісії: ______________________________  
Заступника голови комісії: ____________________  
Члена комісії: _______________________________  
Члена комісії: _______________________________  
Члена комісії: _______________________________  
Члена комісії: _______________________________  
Члена комісії: _______________________________  
Члена комісії: _______________________________  
Члена комісії: _______________________________  
 

відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, ст. 43, 59, п. 62 
Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 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: 

 
1. Вишгородська районна рада (ЄДРПОУ 04054783), місцезнаходження:               

пл. Шевченка, 1, м. Вишгород Вишгородського району Київської області, 07300, 
внаслідок реорганізації Іванківської районної ради (ЄДРПОУ 04054911), 
місцезнаходження: вул. Івана Проскури, 7, с.м.т. Іванків Іванківського району 
Київської області, 07200, шляхом приєднання до Вишгородської районної ради, є 
правонаступником майна, активів та зобов’язань Іванківської районної ради, а 
саме: 
 

1.1. Необоротних активів (балансова вартість) – ____________ 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. Кредиторської заборгованості – __________ грн., у тому числі:  
перед бюджетом – __________ грн.;  
з оплати праці – __________ грн.  
 

2. Разом із майном Іванківської районної ради Вишгородська 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:  
Голова комісії: _________________________   _________________________  
                                           (підпис)                                          (ПІБ)  
Заступник голови комісії: _____________________   _____________________  
                                                            (підпис)                               (ПІБ)  
Член комісії: _________________________   _________________________ 
                                          (підпис)                                            (ПІБ)  
Член комісії: _________________________   _________________________ 
                                          (підпис)                                            (ПІБ)  
Член комісії: _________________________   _________________________ 
                                          (підпис)                                            (ПІБ)  
Член комісії: _________________________   _________________________ 
                                          (підпис)                                            (ПІБ)  
Член комісії: _________________________   _________________________ 
                                          (підпис)                                            (ПІБ)  
Член комісії: _________________________   _________________________ 
                                          (підпис)                                            (ПІБ)  
Член комісії: _________________________   _________________________ 
                                          (підпис)                                            (ПІБ)  
 
Від імені Вишгородської районної ради прийняли: 
 
Член комісії: _________________________   _________________________ 
                                          (підпис)                                            (ПІБ)  
Член комісії: _________________________   _________________________ 
                                          (підпис)                                            (ПІБ)  
Член комісії: _________________________   _________________________ 
                                          (підпис)                                            (ПІБ)  
Член комісії: _________________________   _________________________ 
                                          (підпис)                                            (ПІБ)  
 
 
Заступник голови ради               О.М. Дзюба 



Додаток 4  
до рішення районної ради 
від 16.12.2020 № 17-02-VIІI 

 
А К Т 

приймання-передачі документів 
 
м. Вишгород                                                                    «___» _________ 20__ року 
 
 
Відповідно до  _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________, 
у присутності комісії у складі: 
 
Голови комісії: _________________________   _________________________  
                                           (підпис)                                          (ПІБ)  
Заступника голови комісії: _____________________   _____________________  
                                                            (підпис)                               (ПІБ)  
Члена комісії: _________________________   _________________________ 
                                          (підпис)                                            (ПІБ)  
Члена комісії: _________________________   _________________________ 
                                          (підпис)                                            (ПІБ)  
Члена комісії: _________________________   _________________________ 
                                          (підпис)                                            (ПІБ)  
Члена комісії: _________________________   _________________________ 
                                          (підпис)                                            (ПІБ)  
Члена комісії: _________________________   _________________________ 
                                          (підпис)                                            (ПІБ)  
Члена комісії: _________________________   _________________________ 
                                          (підпис)                                            (ПІБ)  
Члена комісії: _________________________   _________________________ 
                                          (підпис)                                            (ПІБ)  
 
передали,  
від __________________________________________________________________  
                                        (назва ради, посада, прізвище ініціали)  
а ____________________________________________________________________  
                                                  (посада, прізвище ініціали)  
Прийняв 

1. Наступні документи:  
 

№ 
п/п 

Найменування 
документу 

Кількість 
справ (томів) 

Термін 
зберігання 

Примітки 

     
     



     
     
     
     
     
     

 
Всього  ____ документів. 
 
 
Передав: 
_________________________                           _________________________  
           (підпис)                                                                 (ПІБ)  
Прийняв: 
_________________________                           _________________________  
           (підпис)                                                                 (ПІБ)  
 
Голова комісії: _________________________   ________________________  
                                           (підпис)                                          (ПІБ)  
Заступник голови комісії: _____________________   _____________________  
                                                            (підпис)                               (ПІБ)  
Член комісії: _________________________   _________________________ 
                                          (підпис)                                            (ПІБ)  
Член комісії: _________________________   _________________________ 
                                          (підпис)                                            (ПІБ)  
Член комісії: _________________________   _________________________ 
                                          (підпис)                                            (ПІБ)  
Член комісії: _________________________   _________________________ 
                                          (підпис)                                            (ПІБ)  
Член комісії: _________________________   _________________________ 
                                          (підпис)                                            (ПІБ)  
Член комісії: _________________________   _________________________ 
                                          (підпис)                                            (ПІБ)  
Член комісії: _________________________   _________________________ 
                                          (підпис)                                            (ПІБ)  
 
 
Заступник голови ради               О.М. Дзюба 
 


