
                                                 
 

УКРАЇНА 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

     від 16 листопада 2017 року № 1/9                                                                                   

               с. Боратин 

        

  

Про початок реорганізації  Баївської 

і Промінської  сільських рад шляхом 

приєднання до Боратинської 

сільської ради. 

 

Керуючись ст.25, 59 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 8 

Закону  України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до  ст. 

104, 105,  107 Цивільного кодексу України, Закону України ,»Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», 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  № 419, п.7 Розділу 

1 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, ч.4 ст.3 Розділу ХІV 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 на підставі рішення 

Боратинської сільської ради від 16 листопада 2017 року № 1/1 «Про початок повноважень 

депутатів Боратинської сільської ради», сільська рада 

 

                                                            ВИРІШИЛА: 

 

1. Розпочати процедуру  реорганізації сільських рад: 

    1) Баївської сільської ради   (ЄДРПОУ 04332199), розташованої за адресою: вул. 

Перемоги  буд. 37,  с. Баїв, Луцького району, Волинської області, шляхом приєднання  до 

Боратинської  сільської ради ( ЄДРПОУ  04332207), розташованої за адресою: вул. 

Центральна буд.15 с. Боратин Луцького району Волинської області .   

   2) Промінської сільської ради   (ЄДРПОУ 04332259), розташованої за адресою: вул. 

Миру  буд.9,  с. Промінь, Луцького району, Волинської області, шляхом приєднання  до 

Боратинської  сільської ради ( ЄДРПОУ  04332207), розташованої за адресою: вул. 

Центральна буд.15 с. Боратин Луцького району Волинської області. 

2. Боратинська сільська рада є правонаступником прав та обов’язків Баївської та 

Промінської сільських рад. 

3. Утворити комісію з реорганізації Баївської та Промінської сільських рад у складі:  

 

 



 

 

 Голова комісії: 

Яручик Сергій Олександрович  (ІПН -2622114871) - сільський голова Боратинської 

сільської ради 

  

Заступник голови комісії: 

Савчук  Олена Василівна   (ІПН- 2575104182) – головний  бухгалтер Боратинської 

сільської ради  

Члени комісії: 

Кравчук Оксана  Олександрівна (ІПН-30722112000) - в. о. старости  сіл  Баїв, 

Городище, Цеперів; 

Вегера Ганна Феодосіївна (ІПН- 3060012209) –  головний бухгалтер  Баївської 

сільської ради; 

Косарук  Вікторія Ярославівна   (ІПН -3150519303) – в.о. старости  сіл Промінь, 

Коршовець, Вербаїв, Мстишин, Лучиці. 

Майструк Світлана Олександрівна (ІПН- 3326407468) –  головний бухгалтер   

Промінської сільської ради; 

Саченок  Ярослав Григорович  (ІПН – 2556411439) –спеціаліст землевпорядник 

Боратинської сільської ради. 

 

  4. Покласти на комісію з реорганізації Баївської та Промінської сільських рад 

повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних 

активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Баївської та Промінської сільських рад з 

перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 

31.12.2017.  

 5. Інвентаризацію проводити  у присутності  матеріально- відповідальних  осіб 

Баївської та Промінської сільських рад. 

 6. Затвердити план заходів  з реорганізації Баївської та Промінської сільських рад 

(додаток 1). 

 7. З метою забезпечення  своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та 

зобов’язань Баївської та Промінської сільських рад надати право Боратинському сільському 

голові здійснювати без погодження з сільською радою заміну персонального складу Комісії 

з реорганізації у випадку тимчасової непрацездатності когось з членів Комісії під час 

виконання п.3,4. Плану  заходів з реорганізації. 

 8. Боратинському сільському голові Яручику С.О. до 18.12.2017 утворити комісію з 

прийняття майна, активів та зобов’язань Баївської і Промінської сільських рад та 

забезпечити своєчасне та повне прийняття і оприбуткування  зазначеного майна, активів  та 

зобов’язань  Боратинською сільською радою.   

9. Голові Комісії з реорганізації Яручику С.О. забезпечити своєчасне здійснення 

заходів, щодо реорганізації, та про результати проведеної роботи інформувати Боратинську 

сільську раду. 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Боратинського сільського 

голову.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             С.О. Яручик  

 

 

 



 

 

 

 

 

Додаток 1 

до рішення Боратинської сільської ради  

від 16.11.2017 . № 1/9  

 

 

План заходів з реорганізації 

Баївської  та  Промінської сільських рад 

 

№ 

з/п 
Порядок здійснення заходів 

Термін 

виконання 
Виконавець 

1 

Інвентаризація та передача документів, що 

нагромадилися під час діяльності Баївської 

сільської ради станом на 31.12.2017 р. 

Боратинській сільській раді 

До 05.01.2018 р. Комісія 

2 

Інвентаризація та передача документів, що 

нагромадилися під час діяльності Промінської 

сільської ради станом на 31.12.2017 р. 

Боратинській сільській раді 

До 05.01.2018 р. Комісія 

3 

Повна інвентаризація основних засобів, 

нематеріальних активів, запасів, грошових 

коштів та розрахунків Баївської сільської ради з 

перевіркою їх фактичної наявності та 

документального підтвердження станом на 

31.12.2017 р. 

До 05.01.2018 р. 

включно 
Комісія 

4 

Повна інвентаризація основних засобів, 

нематеріальних активів, запасів, грошових 

коштів та розрахунків Промінської сільської 

ради з перевіркою їх фактичної наявності та 

документального підтвердження станом на 

31.12.2017 р. 

До 09.01.2018 р. 

включно 
Комісія 

5 

Складання Передавального акту майна, активів 

та зобов’язань Баївської сільської ради 

Боратинській  сільській раді 

До 05.01.2018 р. 

включно 
Комісія 

6 

Складання Передавального акту майна, активів 

та зобов’язань Промінської сільської ради 

Боратинській сільській раді 

До 09.01.2018 р. 

включно 
Комісія 

7 

Передача складених Комісією з реорганізації 

передавальних актів на затвердження 

Боратинській сільській раді 

10.01.2018 р. Голова Комісії 

8 
Забезпечення процесу передачі майна, активів 

та зобов’язань Баївської сільської ради 

До 18.01.2018 р. 

включно 
Комісія 



Боратинській сільській раді після затвердження 

відповідного передавального акту 

9 

Забезпечення процесу передачі майна, активів 

та зобов’язань Промінської сільської ради 

Боратинській сільській раді після затвердження 

відповідного передавального акту 

До 18.01.2018 р. 

включно 
Комісія 

Секретар сільської ради                                                                                        Л.А.Сахан 

 


