
 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про початок реорганізації Згурівської районної ради Київської області та Баришівської районної ради 
Київської області, шляхом приєднання до Броварської районної ради 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, 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», ч. 4 ст. 31 
Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 року № 419, Положення про 
інвентаризацію актів та зобов’язань затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року 
№ 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 року № 1000/5, на підставі постанов Броварської районної територіально 
виборчої комісії № 73 від 17.11.2020 та № 75 від 17.11.2020, враховуючи позитивні висновки та рекомендації 
постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна 
рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Почати процедуру реорганізації Згурівської районної ради (ЄДРПОУ  24213775), місцезнаходження: вул. 
Українська буд. 19, смт. Згурівка, Київська обл., 07600, Баришівської районної ради (ЄДРПОУ   05408852), 
місцезнаходження: площа Миру, буд. 1 смт. Баришівка Київська обл., 07500, шляхом приєднання до 
Броварської районної ради (ЄДРПОУ  23583547) місцезнаходження: вул. Гагаріна 15, м. Бровари Київська 
область, 07400. 

2. Броварська районна рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Згурівської районної ради 
Київської області та Баришівської районної ради Київської області. 

3. Утворити комісію з реорганізації Згурівської районної ради Київської області, Баришівської районної ради 
Київської області (згідно додатку № 1, додатку № 2). 

4. У зв’язку з реорганізацією Згурівської районної ради Київської області та Баришівської районної ради 
Київської області, яке передбачає її припинення шляхом приєднання до Броварської районної ради 
Київської області уповноважити комісію з реорганізації Згурівської районної ради Київської області та 
Баришівської районної ради Київської області (далі – Комісія з реорганізації) забезпечити проведення 
інвентаризації активів та зобов’язань Згурівської районної ради та Баришівської районної ради перед 
складанням річної фінансової звітності станом на 31.12.2020 р. Інвентаризацію активів та зобов’язань 
проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Згурівської районної ради та Баришівської 
районної ради. 

5. Затвердити План заходів з реорганізації Згурівської районної ради Київської області та Баришівської 
районної ради Київської області (згідно додатку № 3). 

6. Затвердити форму передавального акту (згідно додатку № 4). Комісії з реорганізації використовувати 
затверджену форму у своїй роботі. 

7. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2020 р. під 
час діяльності Згурівської районної ради та Баришівської районної ради, які реорганізуються шляхом 
приєднання до Броварської районної ради (згідно додатку № 5). Комісії з реорганізації використовувати 
затверджену форму у своїй роботі. 

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

9. Визначити відповідальними за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності 
Згурівської районної ради та Баришівської районної ради станом на 31.12.2020 р., до Броварської районної 
ради Максак Світлану Михайлівну – керуючу справами виконавчого апарату Броварської районної ради, 
Ісай Тетяну Анатоліївну – головного бухгалтера виконавчого апарату Броварської районної ради. 



10. Головному бухгалтеру Броварської районної ради Ісай Тетяні Анатоліївні забезпечити своєчасне та повне 
прийняття і оприбуткування активів та зобов’язань Згурівської районної ради та Баришівської районної 
ради згідно з передавальним актом. 

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

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

– закриття рахунків Згурівської районної ради та Баришівської районної ради у органах державного 
казначейства та банках. 

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

– державну реєстрацію припинення Згурівської районної ради, (ЄДРПОУ  24213775), місцезнаходження: вул. 
Українська буд. 19, смт. Згурівка, Київська обл., 07600, Баришівської районної ради, (ЄДРПОУ   05408852), 
місцезнаходження: площа Миру, буд. 1 смт. Баришівка Київська обл., 07500; 

– державну реєстрацію змін до відомостей про Броварську районну раду, (ЄДРПОУ  23583547) 
місцезнаходження: вул. Гагаріна 15, м. Бровари Київська область, 07400. 

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

14. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

Голова ради                                                                            С.М. Гришко 

 м. Бровари 
10 грудня 2020 року 

№ 12-2-VІІІ 

Додатки 1, 2, 3, 4, 5 

 


