УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА РАЙОННА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від 0.9./Я. &СЛС № К////АІ?
м. Покровськ

Про
початок
реорганізації
Мар'їнської
районної
ради
Донецької
області
шляхом
приєднання
до
Покровської
районної ради Донецької області
Керуючись ст. 43, 59, п. 6-2 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення»
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до
Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від
17 липня 2020 №807-ІХ, 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 р. № 419 (зі змінами), Положення про інвентаризацію
активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 02.09.2014 р. № 879 (зі змінами), 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 р. № 1000/5, на підставі
рішення Покровської районної ради від 09.12.2020 р. № 1 «Про початок
повноважень депутатів Покровської районної ради Донецької області», районна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Почати процедуру реорганізації Мар'їнської районної ради (ЄДРПОУ
26040439, місцезнаходження юридичної особи: ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 4,
місто Курахове Покровського району Донецької області, 85612) шляхом
приєднання до Покровської районної ради Донецької області (ЄДРПОУ
05420273), місцезнаходження юридичної особи: вул. Центральна, буд. 116, село
Гришине Покровського району Донецької області, 85330).

2. Визначити, що Покровська районна рада Донецької області є
правонаступником всього майна, прав та обов'язків Мар'їнської районної ради.
3. Утворити комісію з реорганізації Мар'їнської районної ради шляхом
приєднання до Покровської районної ради Донецької області у складі згідно з
додатком 1 та затвердити її склад.
4. У зв'язку з реорганізацією Мар'їнської районної ради, яке передбачає її
припинення шляхом приєднання до Покровської районної ради Донецької
області, уповноважити Комісію з реорганізації Мар'їнської районної ради (далі
- Комісія з реорганізації) забезпечити проведення інвентаризації активів та
зобов'язань Мар'їнської районної ради перед складанням річної фінансової
звітності станом на 31.12.2020 р. Інвентаризацію активів та зобов'язань
проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Мар'їнської районної
ради.
5. Затвердити План заходів з реорганізації Мар'їнської районної ради, що
додається.
6. Затвердити форму передавального акту (додаток 2). 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 Мар'їнської районної
ради, яка реорганізується шляхом приєднання до Покровської районної ради
Донецької області (додаток 3). Комісії з реорганізації використовувати
затверджену форму у своїй роботі.
8. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що
нагромадилися під час діяльності Мар'їнської районної ради станом на
31.12.2020 р. у порядку, передбаченому законодавством.
9. Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що
нагромадилися під час діяльності Мар'їнської районної ради станом на
31.12.2020 р. до Покровської районної ради Донецької області консультанта
голови ради - Ушиву Наталю Олексіївну.
10. Начальнику фінансово-господарського відділу виконавчого апарату
Покровської районної ради Донецької області - Клєвакіній Ользі Станіславовні
забезпечити своєчасне та повне прийняття та оприбуткування активів та
зобов'язань Мар'їнської районної ради згідно з передавальним актом.
11. Голові Комісії з реорганізації забезпечити у встановленому законом
порядку:

- закриття рахунків Мар'їнської районної ради у органах державного
казначейства та банках;
- подання фінансової звітності Мар'їнської районної ради за 2020 рік, а у
разі необхідності - і за відповідний період 2021 року;
- державну реєстрацію припинення Мар'їнської районної ради, ЄДРПОУ
05420043;
- державну реєстрацію змін до відомостей про Покровську районну раду
Донецької області, ЄДРПОУ 05420273.
12. Комісії з реорганізації забезпечити у встановленому законом порядку
знищення печаток та штампів Мар'їнської районної ради протягом 10 (десяти)
робочих днів з дня державної реєстрації припинення цієї юридичної особи.
13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з
питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів
(Доценко), з питань депутатської діяльності, законності та захисту прав
громадян (Соболєвська), з питань власності, комунального майна та
приватизації (Токарев).

Додаток 1
до рішення районної ради

0.9. /Л ЛО'Ав №
Склад
комісії з реорганізації Мар'їнської районної ради шляхом приєднання до
Покровської районної ради Донецької області
голова Покровської районної ради
Ключка Юрій В'ячеславович
Донецької області (ІПН 3075708556),
голова комісії
заступник голови Покровської районної
Сажко Сергій Миколайович
ради Донецької області, заступник
голови комісії (ІПН 2540209211)
начальник організаційного відділу (ІПН
Татарикова Світлана Іванівна
2424506847), секретар комісії
начальник
фінансово-господарського
Клєвакіна Ольга Станіславівна
відділу Покровської районної ради
Донецької області (ІПН 2701208149),
член комісії
начальник
управління
фінансів
Герасименко
Лариса
Покровської
районної
державної
Миколаївна
адміністрації Донецької області (ІПН
2240513180), член комісії (за згодою)
в. о. начальника
відділу
з
питань
Фоменко
Олександр
розвитку територій та інфраструктури
Олександрович
Покровської
районної
державної
адміністрації (ІПН 2972700877), член
комісії (за згодою)
Бичик Віктор Миколайович
депутат Мар'їнської районної ради VII
скликання (ІПН 2475410674), член
комісії
Збицька Тетяна Миколаївна
перший заступник голови Мар'їнської
райдержадміністрації (ІПН 2073314584),
член комісії (за згодою)
-

Заступник голови ради

6-у

С.М.Сажко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням районної ради

рд^Л-Лолю № V/////-9

План заходів з реорганізації
Мар'їнської районної ради шляхом приєднання
до Покровської районної ради Донецької області
№
з/п
1

2

3

4

5

Назва заходу

ПІП та посада
відповідального за
виконання заходу
Ключка Ю.В - голова
Покровської районної
ради - голова комісії з
реорганізації

Термін виконання

10.12.2020 року
Подання відомостей для
державної реєстрації змін
до відомостей про ради
(зміна
підписанта)
за
місцезнаходженням
Мар'їнської районної ради
Проведення інвентаризації Бичик В. М. - депутат
До 25.12.2020
активів
та
зобов'язань Мар'їнської районної
року
Мар'їнської районної ради ради VII скликання,
Збицька Т.М. перед складанням річної
перший заступник
фінансової
звітності
голови Мар'їнської
станом на 31.12.2020р.
райдержадміністрації
До 31.12.2020
Проведення інвентаризації Бичик В. М. - депутат
документів,
що Мар'їнської районної
року
нагромадилися під час ради VII скликання,
діяльності
Мар'їнської
Збицька Т.М. районної ради станом на
перший заступник
31.12.2020 р.
голови Мар'їнської
райдержадміністрації
Перенесення
залишків Бичик В. М. - депутат До
завершення
коштів
на
рахунках Мар'їнської районної реорганізації
Мар'їнської районної ради ради VII скликання,
Збицька Т.М. на рахунки Покровської
перший заступник
районної
ради,
до
голови Мар'їнської
районного
бюджету
Покровського району з райдержадміністрації
урахуванням
цільового
призначення таких коштів
Закриття
рахунків Бичик В. М. - депутат
Мар'їнської районної ради Мар'їнської районної
в органах ДКС України та ради VII скликання,
установах банків
Збицька Т.М. перший заступник
голови Мар'їнської
райдержадміністрації
я

6

7

Комісія 3
Складення передавального
реорганізації:
акту
на
підставі
результатів інвентаризації Бичик В. М. - депутат
Мар'їнської районної
ради VII скликання,
Збицька Т.М. перший заступник
голови Мар'їнської
райдержадміністрації
Комісія 3
Здійснення
фізичної
реорганізації
передачі-приймання
документів
Мар'їнської Бичик В. М. - депутат
районної
ради
до Мар'їнської районної
Покровської
районної ради VII скликання,
Збицька Т.М. ради
перший заступник
голови Мар'їнської
райдержадміністрації,
консультант голови
ради Ушива Н.О.

8

Затвердження
на
передавального акту

9

Списання
майна
та
зобов'язань
з
балансу
Мар'їнської районної ради
яка
реорганізується
шляхом приєднання

10

Оприбуткування
на
балансі
ради
правонаступника майна та
зобов'язань
Мар'їнської
районної
ради,
яка
реорганізується
шляхом
приєднання
Складання
та
подання
річної фінансової звітності
Мар'їнської районної ради

11

сесії

Покровська районна
рада Донецької
області
Комісія 3
реорганізації
Бичик В. М. - депутат
Мар'їнської районної
ради VII скликання,
Збицька Т.М. перший заступник
голови Мар'їнської
райдержадміністрації
Комісія
3
реорганізації:
начальник фінансовогосподарського
відділу Покровської
районної
ради
КлєвакінаО.С.
Комісія 3
реорганізації
Бичик В. М. - депутат
Мар'їнської районної
ради VII скликання,
Збицька
Т.М.
перший
заступник

До
року

31.12.2020

До
року

31.12.2020

До
21.01.2021
включно

Не
пізніше
21
січня 2021 року

голови
Мар'їнської
райдержадміністрації
Комісія
3
реорганізації
начальник фінансовогосподарського
відділу Покровської
районної
ради
КлєвакінаО.С.
Голова
комісії
з
реорганізації

12

Складення
та
подання
річної
фінансової
та
бюджетної
звітності
Покровської
районної
ради

13

Здійснення
державної
реєстрації
припинення
Мар'їнської районної ради

14

Здійснення
державної Ключка Ю.В - голова
реєстрації
змін
до Покровської районної
відомостей про ради - голова комісії з
реорганізації
Покровську районну раду

15

Знищення
печаток
та Ключка Ю.В - голова
штампів
Мар'їнської Покровської районної
ради - голова комісії з
районної ради
реорганізації

16

Інформування
на Ключка Ю.В - голова
пленарному
засіданні Покровської районної
Покровської
районної ради - голова комісії з
реорганізації
ради
про
завершення
реорганізації Мар'їнської
районної ради

Заступник голови ради

Не
пізніше
22
січня 2021 року

Після
подання
річної звітності та
затвердження
передавального
акту
Після здійснення
державної
реєстрації
припинення
Мар'їнської
районної ради
Протягом
10
робочих днів з дня
державної
реєстрації
припинення
юридичної особи

С.М.Сажко

Додаток 2
до рішення районної ради

№ У////-/-.9

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ
м. Покровськ

січня 2021 року

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації
Мар'їнської районної ради, створеної рішенням Покровської районної ради
Донецької області від 09.12.2020 р. №
, у складі:
Голови комісії:
Заступника 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:
1. Покровська районна рада Донецької області (ЄДРПОУ 05420273
місцезнаходження: вул. Центральна, 116, с. Гришине Покровського району
Донецької області, 85330) внаслідок реорганізації Мар'їнської районної ради
(ЄДРПОУ 26040439, місцезнаходження юридичної особи: місцезнаходження
юридичної особи: ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 4, місто Курахове
Покровського району Донецької області, 85612) шляхом приєднання до
Покровської районної ради, є правонаступником майна, активів та зобов'язань
Мар'їнської 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 Мар'їнської районної ради Покровська районна рада
Донецької області 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 Мар'їнської районної ради:
Голова комісії:
Заступник голови комісії:
Член комісії:
Член комісії:
Член комісії:
Член комісії:
Член комісії:
Член комісії:
Член комісії:
Від імені Покровської районної ради Донецької області прийняли:

Заступник голови ради

С.М.Сажко

Додаток З
до рішення районної ради

ЛОсЮ№ ^/////-9
АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ
документів, що нагромадилися станом на 31.12.2020 р. під час діяльності
Мар'їнської районної ради, яка реорганізується шляхом приєднання до
Покровської районної ради Донецької області
м. Покровськ

січня 2021 року

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації
Мар'їнської районної ради, створеної рішенням Покровської районної ради
Донецької області від 09.12.2020 р. №
, у складі:
Голови комісії:
Заступника 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:
1. Покровська районна рада Донецької області (ЄДРПОУ 05420273
місцезнаходження: вул. Центральна, 116, с. Гришине Покровського району
Донецької області, 85330) внаслідок реорганізації Мар'їнської районної ради
(ЄДРПОУ 26040439, місцезнаходження юридичної особи: місцезнаходження
юридичної особи: ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 4, місто Курахове
Покровського району Донецької області, 85612) шляхом приєднання до
Покровської районної ради, є правонаступником майна, активів та зобов'язань
Мар'їнської районної ради та приймає наступні документи, що нагромадилися
станом на 31.12.2020 р. під час діяльності Мар'їнської районної ради, а саме:

Додатки до акту приймання-передачі:
Усього:
аркушів.
Комісія з реорганізації Мар'їнської районної ради:
Голова комісії:
Заступник голови комісії:
Член комісії:
Член комісії:
Член комісії: Член комісії:
Член комісії:
Член комісії:.
Член комісії:
Від імені Покровської районної ради Донецької області прийняли:

Заступник голови ради

С.М.Сажко

