
                                         Проект               

                                       УКРАЇНА 

 

Ч Е Р Н І Г І В С Ь К А  Р А Й О Н Н А  Р А Д А 

Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

(перша сесія восьмого скликання) 

 

________________  2020 року 

      м. Чернігів 

 

Про реорганізацію Куликівської 

районної ради Чернігівської області  

шляхом приєднання до 

Чернігівської районної ради 

Чернігівської області 

 

Відповідно до статей 104-107 Цивільного кодексу України, статті 59 

Господарського кодексу України, на підставі пункту 26 частини першої 

статті 43, пункту 6
2
 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», враховуючи статті 4, 17 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань», статтю 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», частину 4 статті 31 Закону України «Про 

Національний архівний фонд та архівні установи», Порядок 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, 

Правила 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, на підставі рішення Чернігівської районної 

ради Чернігівської області від 08.12.2020 «Про початок повноважень 

депутатів Чернігівської районної ради» районна рада вирішила: 

1. Припинити юридичну особу Куликівську районну раду 

Чернігівської області (юридична адреса: Чернігівська обл., Куликівський 

район, селище міського типу Куликівка, вул. Миру, буд. 67, код ЄДРПОУ 

24841900) шляхом реорганізації через приєднання до Чернігівської районної 

ради Чернігівської області  (юридична адреса: Чернігівська обл.,  м. Чернігів,               

вул. Шевченка, буд. 48, код ЄДРПОУ 24843051). 

2. Встановити, що Чернігівська районна рада Чернігівської області є 

правонаступником майна, прав та обов’язків Куликівської районної ради 

Чернігівської області.  



3. Створити комісію з припинення юридичної особи - Куликівської 

районної ради Чернігівської області шляхом реорганізації через приєднання 

до Чернігівської районної ради Чернігівської області (далі – Комісія з 

реорганізації) та затвердити склад комісії згідно з додатком 1. 

4. Комісії з реорганізації провести організаційно-правові заходи, 

передбачені чинним законодавством України. 

5. Уповноважити Комісію з реорганізації провести інвентаризацію 

активів та зобов'язань Куликівської районної ради Чернігівської області 

перед складанням річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2020 року. 

Інвентаризацію активів та зобов'язань проводити у присутності матеріально 

відповідальних осіб Куликівської районної ради Чернігівської області. 

6. Голові комісії з реорганізації – Силенку М. Ф.: 

6.1.  У триденний термін після прийняття цього рішення повідомити 

орган, який вносить до єдиного державного реєстру відомості, про прийняте 

рішення щодо процесу припинення юридичної особи через приєднання та 

подати йому в установленому законодавством порядку необхідні документи 

для внесення до Єдиного державного реєстру відповідного запису. 

6.2.  У встановленому порядку попередити працівників Куликівської 

районної ради Чернігівської області про припинення юридичної особи - 

Куликівської  районної ради Чернігівської області шляхом реорганізації 

через приєднання до Чернігівської районної ради Чернігівської області і 

забезпечити дотримання їх соціально-правових гарантій у порядку, 

визначеному чинним законодавством. 

6.3.   До 15 лютого 2021 року скласти та подати на затвердження 

Чернігівській районній раді передавальний акт. 

6.4.  Провести державну реєстрацію припинення юридичної особи в 

результаті приєднання та внести відповідні дані до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань. 

7. Затвердити форму передавального акту згідно з додатком 2 до 

цього рішення. Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у 

своїй роботі. 

8. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію поточних 

документів, що нагромадилися під час діяльності Куликівської районної ради 

Чернігівської області станом на 31 грудня 2020 року у порядку, 

передбаченому законодавством. 

9. Визначити відповідальною за приймання документів, що 

нагромадилися під час діяльності Куликівської районної ради станом на               

31 грудня 2020 року до Чернігівської районної ради керівника комунальної 

установи «Чернігівський районний трудовий архів» Чернігівської районної 

ради Чернігівської області Черниш Ніну Андріївну. 

10. Фінансово-господарському відділу виконавчого апарату 

Чернігівської районної ради Чернігівської області забезпечити своєчасне та 

повне прийняття та оприбуткування активів та зобов'язань Куликівської 

районної ради Чернігівської області згідно з передавальним актом. 



11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 

районної ради з питань законності та запобігання корупції, регламенту, 

депутатської діяльності та етики та з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, транспорту та інфраструктури. 

 

 

Голова районної ради              М. Ф. Силенко 



Додаток 1 

 до рішення Чернігівської районної 

ради ____________ 2020 року «Про 

реорганізацію Куликівської районної 

ради Чернігівської області  шляхом 

приєднання до Чернігівської районної 

ради Чернігівської області» 

 

 

Склад комісії з  припинення юридичної особи - Куликівської районної 

ради шляхом реорганізації через приєднання до Чернігівської районної 

ради Чернігівської області 
 

 

Голова комісії: 

Силенко Микола Федосійович – голова Чернігівської районної ради 

Чернігівської області, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – ХХХХХХХХХХ. 
 

Члени комісії: 

Крепосний Юрій Григорович – депутат Чернігівської районної ради 

Чернігівської області, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – ХХХХХХХХХХ. 

Леоненко Василь Миколайович – заступник голови Чернігівської 

районної ради Чернігівської області, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – ХХХХХХХХХХ.  

Попович Оксана Вікторівна - головний бухгалтер виконавчого апарату 

Куликівської районної ради Чернігівської області, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків – ХХХХХХХХХХ. 

Сливко Марія Анатоліївна - начальник відділу фінансово-

господарського забезпечення, головний бухгалтер виконавчого апарату 

Чернігівської  районної ради Чернігівської області, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків – ХХХХХХХХХХ. 

Струк Світлана Миколаївна – керуючий справами виконавчого апарату 

Чернігівської районної ради Чернігівської області, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків – ХХХХХХХХХХ. 

 Хренова Наталія Геннадіївна – начальник відділу комунального майна 

виконавчого апарату Чернігівської  районної ради Чернігівської області, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків – ХХХХХХХХХХ. 

Черниш Ніна Андріївна - керівник комунальної установи 

«Чернігівський районний трудовий архів» Чернігівської районної ради 

Чернігівської області, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – ХХХХХХХХХХ. 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                      С.М.Струк 



Додаток 2 

 до рішення Чернігівської районної 

ради ____________ 2020 року «Про 

реорганізацію Куликівської районної 

ради Чернігівської області  шляхом 

приєднання до Чернігівської районної 

ради Чернігівської області» 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, 

МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ КОЗЕЛЕЦЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО 

ПРАВОНАСТУПНИКА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Ми, що нижче підписалися, голова комісії та члени комісії з 

реорганізації шляхом приєднання Куликівської районної ради Чернігівської 

області (юридична адреса: Чернігівська обл., Куликівський район, селище 

міського типу Куликівка, вул. Миру, буд. 67, код ЄДРПОУ 24841900) до 

Чернігівської районної ради Чернігівської області (юридична адреса: 

Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 48, код ЄДРПОУ 

24843051), створеної згідно з рішенням Чернігівської районної ради 

Чернігівської області від «__» _____________ 2020року «Про реорганізацію 

Куликівської районної ради Чернігівської області  шляхом приєднання до 

Чернігівської районної ради Чернігівської області» Чернігівської районної 

ради Чернігівської області» (перша сесії восьмого скликання). 

Голова комісії:  

ПІБ - посада, реєстраційний номер платника 

податків – ХХХХХХХХХХ. 

Члени комісії: 

 

 

ПІБ - посада, реєстраційний номер платника 

податків – ХХХХХХХХХХ. 

… … 

ПІБ - посада, реєстраційний номер платника 

податків – ХХХХХХХХХХ. - голова постійної комісії Чернігівської  

Керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, на підставі пункту 26 

частини першої статті 43, пункту 6
2
 розділу V Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи статті 4, 17 Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань», статтю 2 Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» склали цей акт про те, що всі 

зобов’язання Куликівської районної ради Чернігівської області, усі права та 

обов’язки, а також всі активи і пасиви шляхом приєднання переходять до 

правонаступника - Чернігівської районної ради Чернігівської області а саме: 

 



№ 

п/п 
Назва рахунку балансу 

Дані балансу на («__» ____. 

20__), 

(грн.) 

Примітка 

(розшифровка 

статей в розрізі 

бухгалтерських 

рахунків в окремих 

додатках) 

Актив Пасив 

1. Нематеріальні активи - -  

 

Балансова (залишкова) 

вартість 

- -  

 Знос - -  

 Первісна вартість - -  

2. Основні засоби    

 

Балансова (залишкова) 

вартість 

   

 Знос    

 Первісна вартість    

 В тому числі по рахунках:    

 ( у розрізі рахунків     

 бухгалтерського обліку)    

3. 
Інші необоротні  

матеріальні активи 

   

 

Балансова (залишкова)  

вартість 

   

 Знос    

 Первісна вартість    

 В тому числі по рахунках:    

 ( у розрізі рахунків     

 бухгалтерського обліку)    

4. Запаси    

 В тому числі по рахунках:    

 ( у розрізі рахунків     

 бухгалтерського обліку)    

5. 
Незавершені капітальні 

інвестиції 

   

 
В тому числі по рахунках:    

 

( у розрізі рахунків 

бухгалтерського обліку) 

   

6. 

Розрахунки за операціями 

з внутрішньовідомчої 

передачі майна 

   

7. Інші кошти    

8. 

Грошові кошти та їх 

еквіваленти в органах 

ДКСУ 

   

 В тому числі по рахунках:    

 ( у розрізі рахунків     

 бухгалтерського обліку)    

9. 
Розрахунки з різними 

дебіторами 

   

 В тому числі по рахунках:    

 ( у розрізі рахунків     



 бухгалтерського обліку)    

12. 
Внесений капітал,  

(по рах.5111) 

   

13. 
Цільове фінансування, 

(по рах.5411) 

   

14. 
Фінансові результати,  

(по рах.5512) 

   

15. 

Розрахунки з 

постачальниками та 

підрядниками,  

(по рах.62111) 

   

16. 
Розрахунки із заробітної 

плати 

   

 В тому числі по рахунках:    

 

( у розрізі рахунків 

бухгалтерського обліку) 

   

17. 
Розрахунок за платежами 

до бюджету 

   

 
В тому числі по рахунках:    

 

( у розрізі рахунків 

бухгалтерського обліку) 

   

18. 

6611 «Зобов’язання за 

внутрішніми 

розрахунками 

розпорядників бюджетних 

коштів» 

   

19. Доходи 
   

 В тому числі по рахунках:    

 ( у розрізі рахунків     

 бухгалтерського обліку)    

20. Видатки 
   

 В тому числі по рахунках:    

 ( у розрізі рахунків     

 бухгалтерського обліку)    

 Разом     

Розшифровка позабалансових рахунків 

№ 

п/п Рахунки балансу Сума Примітка 

1. 021 «Активи на відповідальному 

зберіганні розпорядників 

бюджетних коштів» 

  

Примітка: Додатки:_______ до передавального акту додаються. 

 Крім того, до правонаступника - Чернігівської районної ради 

Чернігівської області передається організаційно-розпорядча документація, 

які велись в Куликівській районній ради Чернігівської області, а саме 

бухгалтерські та податкові документи в папках: 

 



ОПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ 

№ 

п/п 

Назва документів Період Кількість 

папок 

 …   

    

Комісією з проведення шляхом приєднання  Куликівської  районної 

ради Чернігівської області (юридична адреса: Чернігівська обл., 

Куликівський район, селище міського типу Куликівка, вул. Миру, буд. 67, 

код ЄДРПОУ 24841900) до Чернігівської районної ради Чернігівської області 

виконані всі необхідні законом дії. 

 

Голова комісії:    ПІБ  

   
   

Члени комісії: 

   

ПІБ  

  … 
 

  
 

 
   ПІБ 

  
 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                      С.М.Струк 


