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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

      грудня  2020 року

Борислав

№       ________      

Про початок реорганізації Попелівської,  Ясенице-Сільнянської, Урізької сільських рад Дрогобицького району Львівської області  шляхом приєднання до Бориславської міської ради Львівської області

Відповідно до  ст.ст. 25, 59, пункту 6-1 Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, ст.17 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 року №419, Положення про інвентаризацію активів 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, рішення Бориславської міської ради Львівської області від 08 грудня 2020 року № 1 «Про підсумки виборів Бориславського міського голови та депутатів Бориславської міської ради Дрогобицького району Львівської області», беручи до уваги доручення міського голови Ігоря Яворського від 17 грудня 2020 року №49, міська рада

ВИРІШИЛА:

Розпочати процедуру реорганізації:
 Попелівської сільської ради Дрогобицького району Львівської області (ЄДРПОУ 20825406), місцезнаходження: вул.Івана Франка, будинок 16А, с.Попелі Дрогобицького району Львівської області, 82184) шляхом приєднання до Бориславської міської ради Львівської області (ЄДРПОУ 26181298), місцезнаходження: вул.Шевченка, 42, м.Борислав  Львівської області,  82300);
Ясенице-Сільнянської сільської ради Дрогобицького району Львівської області (ЄДРПОУ 04374878), місцезнаходження: вул.Наталії Олексовської, 1, с.Ясениця-Сільна Дрогобицького району Львівської області, 82183) шляхом приєднання до Бориславської міської ради Львівської області (ЄДРПОУ 26181298), місцезнаходження: вул.Шевченка, 42,  м.Борислав Львівської області,  82300);
Урізької сільської ради Дрогобицького району Львівської області (ЄДРПОУ 04374861), місцезнаходження: с.Уріж Дрогобицького району Львівської області, 82124) шляхом приєднання до Бориславської міської ради Львівської області (ЄДРПОУ 26181298), місцезнаходження: вул.Шевченка, 42, м.Борислав Львівської області,  82300).

Бориславська міська рада Львівської області є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Попелівської сільської ради Дрогобицького району Львівської області, Ясенице-Сільнянської сільської ради Дрогобицького району Львівської області, Урізької сільської ради Дрогобицького району Львівської області.

Утворити Комісії з реорганізації сільських рад, вказаних у п. 1 цього рішення згідно додатку 1 до цього рішення.

	Покласти на Комісії з реорганізації сільських рад повноваження щодо здійснення повної інвентаризації майна, активів та зобов’язань Попелівської сільської ради Дрогобицького району Львівської області, Ясенице-Сільнянської сільської ради Дрогобицького району Львівської області, Урізької сільської ради Дрогобицького району Львівської області з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31 грудня 2020 року. Інвентаризацію активів та зобов’язань проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Попелівської сільської ради Дрогобицького району Львівської області, Ясенице-Сільнянської сільської ради Дрогобицького району Львівської області, Урізької сільської ради Дрогобицького району Львівської області .

Затвердити План заходів з реорганізації Попелівської сільської ради Дрогобицького району Львівської області, Ясенице-Сільнянської сільської ради Дрогобицького району Львівської області, Урізької сільської ради Дрогобицького району Львівської області, що додається. 


	Затвердити форму передавального акту, що додається. Комісіям з реорганізації сільських рад використовувати затверджену форму у своїй роботі. 


	Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2020 року під час діяльності Попелівської сільської ради Дрогобицького району Львівської області, Ясенице-Сільнянської сільської ради Дрогобицького району Львівської області, Урізької сільської ради Дрогобицького району Львівської області, які приєднуються до Бориславської міської ради Львівської області, що  додається. Комісії з реорганізації сільських рад використовувати затверджену форму у своїй роботі.


	Комісіям з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Попелівської сільської ради Дрогобицького району Львівської області, Ясенице-Сільнянської сільської ради Дрогобицького району Львівської області, Урізької сільської ради Дрогобицького району Львівської області у порядку, передбаченому законодавством та передати їх Бориславській міській раді Львівської області.


	Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Попелівської сільської ради Дрогобицького району Львівської області, Ясенице-Сільнянської сільської ради Дрогобицького району Львівської області, Урізької сільської ради Дрогобицького району Львівської області станом на 31.12.2020 р. до Бориславської міської ради Львівської області начальника  міського державного архіву міської ради Поліщук Тетяну Олександрівну.


10. Уповноважити міського голову затвердити від імені Бориславської міської ради Львівської області акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Попелівської сільської ради Дрогобицького району Львівської області, Ясенице-Сільнянської сільської ради Дрогобицького району Львівської області, Урізької сільської ради Дрогобицького району Львівської області станом на 31.12.2020 року.

11. Начальнику міського державного архіву міської ради Поліщук Тетяні подати міському голові пропозиції щодо порядку подальшого зберігання та використання документів Попелівської сільської ради Дрогобицького району Львівської області, Ясенице-Сільнянської сільської ради Дрогобицького району Львівської області, Урізької сільської ради Дрогобицького району Львівської області (не завершених в діловодстві та архівів).

	Уповноважити міського голову Ігорю Яворському утворити комісію з прийняття майна, активів, зобов’язань Попелівської сільської ради Дрогобицького району Львівської області, Ясенице-Сільнянської сільської ради Дрогобицького району Львівської області, Урізької сільської ради Дрогобицького району Львівської області.


	Бориславській міській раді та її виконавчим органам  забезпечити своєчасне та повне прийняття  майна, активів та зобов’язань Попелівської сільської ради Дрогобицького району Львівської області, Ясенице-Сільнянської сільської ради Дрогобицького району Львівської області, Урізької сільської ради Дрогобицького району Львівської області .


	Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Спас Андрій), першого заступника міського голови Р.Садлівського, заступників міського голови С.Солоненко та Р.Гарасимів, керуючого справами виконкому І.Кобилецького та секретаря міської ради Ю.Химина відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків.



Міський голова                                                                      Ігор ЯВОРСЬКИЙ
















ДОДАТОК
до рішення міської ради 
від  __.12.2020 №  ____

Склад комісій з реорганізації 
Попелівської сільської ради Дрогобицького району Львівської області, Ясенице-Сільнянської сільської ради Дрогобицького району Львівської області, Урізької сільської ради Дрогобицького району Львівської області

1. Попелівської сільської ради Дрогобицького району Львівської області:

Голова комісії:
Яворський Ігор Романович (РНОКПП: *******); 

Члени комісії:
Кобетяк Оксана Михайлівна  ******* 
Парасочко Надія Методіївна *******
Малиняк Уляна Богданівна (РНОКПП: *******
Хомич Альона Ігорівна (РНОКПП ******* );
Баумкетнер Тарас Богданович (РНОКПП ******* );
Кікіс Роман Ігорович (РНОКПП ******* );
Подоляк Галина Романівна (РНОКПП ******* );
Вельгуш Наталія Василівна (РНОКПП ******* );
Гоц Майя Омелянівна (РНОКПП ******* );
Прідун Володимир Петрович (РНОКПП ******* );
Кравцов Віктор Олександрович (РНОКПП ******* );
Тахтарова Оксана Богданівна (РНОКПП ******* );
Герич Олена Євгеніївна (РНОКПП ******* .


2. Ясенице-Сільнянської сільської ради Дрогобицького району Львівської області:

Голова комісії:
Яворський Ігор Романович (РНОКПП:******* ); 

Члени комісії:
Вороняк Надія Ігорівна (РНОКПП: ******* ); 
Парасочко Надія Методіївна (РНОКПП: ******* ); 
Малиняк Уляна Богданівна (РНОКПП: ******* );
Хомич Альона Ігорівна (РНОКПП ******* );
Баумкетнер Тарас Богданович (РНОКПП******* );
Кікіс Роман Ігорович (РНОКПП ******* );
Подоляк Галина Романівна (РНОКПП ******* );
Вельгуш Наталія Василівна (РНОКПП ******* );
Гоц Майя Омелянівна (РНОКПП ******* );
Прідун Володимир Петрович (РНОКПП ******* );
Кравцов Віктор Олександрович (РНОКПП ******* );
Тахтарова Оксана Богданівна (РНОКПП ******* );
Герич Олена Євгеніївна (РНОКПП ******* ).


3. Урізької сільської ради Дрогобицького району Львівської області

Голова комісії:
Яворський Ігор Романович (РНОКПП: ******* ) ; 

Члени комісії:
Петречко Марія Юріївна (РНОКПП:******* ); 
Парасочко Надія Методіївна (РНОКПП: ******* ); 
Малиняк Уляна Богданівна (РНОКПП: ******* );
Хомич Альона Ігорівна (РНОКПП ******* );
Баумкетнер Тарас Богданович (РНОКПП ******* );
Кікіс Роман Ігорович (РНОКПП ******* );
Подоляк Галина Романівна (РНОКПП ******* );
Вельгуш Наталія Василівна (РНОКПП ******* );
Гоц Майя Омелянівна (РНОКПП ******* );
Прідун Володимир Петрович (РНОКПП ******* );
Кравцов Віктор Олександрович (РНОКПП ******* );
Тахтарова Оксана Богданівна (РНОКПП *******);
Герич Олена Євгеніївна (РНОКПП ******* ).



Секретар міської ради                                                   Юрій ХИМИН



























ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення міської ради 
_____________________

План заходів з реорганізації Попелівської сільської ради Дрогобицького району Львівської області, Ясенице-Сільнянської сільської ради Дрогобицького району Львівської області, Урізької сільської ради Дрогобицького району 
Львівської області

№ з/п
Порядок здійснення заходів
Термін виконання
Виконавець
1.
Інвентаризація та передача документів, що нагромадилися під час діяльності Попелівської, Ясенице-Сільнянської,   Урізької сільських рад Дрогобицького району Львівської області станом на 31.12.2020 р. Бориславській міській раді Львівської області
до складання передавального акту
Комісія з реорганізації сільських рад
2.
Повна інвентаризація активів та зобов’язань Попелівської, Ясенице-Сільнянської, Урізької сільських рад Дрогобицького району Львівської області з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2020 р.
до складання передавального акту
Комісія з реорганізації сільських рад
3.
Складання Передавального акту майна, активів та зобов’язань Попелівської,  Ясенице-Сільнянської,  Урізької сільських рад Дрогобицького району Львівської області
після проведення інвентаризації
Комісія з реорганізації сільських рад
4.
Забезпечення процесу передачі активів та зобов’язань Попелівської, Ясенице-Сільнянської, Урізької сільських рад Дрогобицького району Львівської області Бориславській міській раді Львівської області та її виконавчим органам
До 12.03.2021 р. 
Комісія з реорганізації сільських рад


Секретар міської ради                                                                Юрій ХИМИН












ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення міської ради 
_____________________
ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

с. ____________                                                               «____» ___________2021 року

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації ________________ сільської ради Дрогобицького району Львівської області, створеної рішенням Бориславської міської ради від _____.12.2020 р. № ____, у складі: 
Голови комісії:
 ______________________________ 

Члени комісії: 
_______________________________ 
_______________________________
керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, ст. 25, 26, 59, п. 6-1 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. Бориславська міська рад Львівської області (ЄДРПОУ _________), місцезнаходження: вул.Шевченка, 42, м.Борислав Львівської області) внаслідок реорганізації _______ сільської ради Дрогобицького району Львівської області (ЄДРПОУ _______, місцезнаходження: _________) шляхом приєднання до Бориславської міської ради Львівської області є правонаступником майна, активів та зобов’язань _______________ сільської ради Дрогобицького району Львівської області, 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 _______ сільської ради Дрогобицького району Львівської області Бориславська міська рада Львівської області приймає документи, що підтверджують право власності (володіння, користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та документів, які підтверджують право власності або користування земельними ділянками. 

Додатки до передавального акту: ________ на ____ аркушах. 
Усього: _____ аркушів. 

Комісія з реорганізації ________________ сільської ради Дрогобицького району Львівської області

 Голова комісії: ___________ (підпис) _________________________ (ПІБ) Члени комісії:
 _________________________ (підпис) _________________________ (ПІБ) 
 _________________________ (підпис) _________________________ (ПІБ) _________________________ (підпис) _________________________ (ПІБ) 


Від імені Бориславської міської ради Львівської області прийняла 
Комісія з прийняття майна, активів та зобов’язань, у складі:

Голова комісії:__________________ (підпис) ___________________ (ПІБ) 
Члени комісії:
_________________________ (підпис) _________________________ (ПІБ) _________________________ (підпис) _________________________ (ПІБ)



Секретар міської ради                                                   Юрій ХИМИН





























ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення міської ради 
___________________

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Міський голова
 ______________/Яворський І.Р./
(підпис)
 « ____» _______ 202__ року 
м.п. 

АКТ
приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності ________________ сільської ради Дрогобицького району Львівської області станом на 31.12.2020 р.

 «___» ____________ 202__ року № ____ 
с. _________________ 

Підстава: Рішення Бориславської міської ради Львівської області  від ___.12.2020 р. № ___ «Про початок реорганізації Попелівської,  Ясенице-Сільнянської, Урізької сільських рад Дрогобицького району Львівської області  шляхом приєднання до Бориславської міської ради Львівської області». 
Відповідно до: п. 6-1 розділу 5 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування України», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», п. 3 Глави 3 Розділу XV 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. 
У зв’язку із: припиненням юридичної особи – _______________ сільської ради Дрогобицького району Львівської області шляхом приєднання до Бориславської міської ради Львівської області голова Комісії з реорганізації __________ сільської ради Дрогобицького району Львівської області передає, а _____________ ______________________________________________________ 
(посада, ПІБ особи, яка приймає документи від Бориславської міської ради Львівської області) 
приймає документи згідно з переліком:
 
	Документи, не завершені в діловодстві ____________ сільської ради: 


№
з/п

№ і назва опису
(номенклатури)
Кількість примірників опису
Кількість 
справ
Примітки
1.




2.




3.




4.




Номери відсутніх справ _________________________________________________________
 Всього прийнято: __ (_______) справ.

	Архів _______________ сільської ради Дрогобицького району Львівської області:


№
№з/п

№ і назва опису
Кількість примірників опису
Кількість 
справ
Примітки
1.




2.




3.




4.




Номери відсутніх справ _______________________________________________ 
Всього прийнято: __ (_______) справ. 

Передавання здійснив
Приймання здійснив
Голова Комісії з реорганізації ___________сільської ради Дрогобицького району Львівської області
______________      _______________
(підпис)                          (ПІБ)
Начальник міського державного архіву
міської ради


______________      _______________
(підпис)                          (ПІБ)



Секретар міської ради                                                                  Юрій ХИМИН

