
                                                                       

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

І сесія  VIIІ скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

17 грудня 2020 року №  1/26 

     с.Боратин 

 
Про реорганізацію (шляхом приєднання)  

Баківцівської сільської ради до  

Боратинської сільської ради 

 

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

8-3 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування 

окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних 

державних адміністрацій», розпорядження КМУ від 12 червня 2020 року № 708-р «Про 

визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад 

Волинської області»  відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 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 р. № 419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію 

активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

02.09.2014 р. № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу XIV 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,  сільська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Почати процедуру реорганізації (шляхом приєднання) Баківцівської сільської ради  

(ЄДРПОУ 04526271), місцезнаходження: Україна, 45665, Волинська обл., Луцький р-н, село 

Баківці, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА, будинок 12-А до Боратинської сільської ради 

(ЄДРПОУ 04332207), місцезнаходження: Україна, 45605, Волинська обл., Луцький р-н, 

село Боратин, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 20. 

2.  Визначити, що Боратинська сільська рада є правонаступником всього майна, прав та 

обов’язків Баківцівської сільської ради. 

3. Утворити Комісію з реорганізації (шляхом приєднання) Баківцівської сільської ради до 

Боратинської сільської ради у складі, згідно з додатком 1. 



4. Покласти на Комісію з реорганізації (шляхом приєднання) Баківцівської сільської ради 

до Боратинської сільської ради повноваження щодо здійснення повної інвентаризації 

основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків у 

відповідній сільській раді з перевіркою їх фактичної наявності та документального 

підтвердження станом на 01.01.2021 р. 

5. Затвердити План заходів з реорганізації сільської ради, згідно додатку 2. 

6. Боратинському сільському голові здійснити попередження працівників Баківцівської 

сільської ради про наступне вивільнення, на підставі пункту 1 частини 1 статті 40 КЗпП. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики, прав людини, законності, співробітництва та молодіжної 

політики (голова постійної комісії – Анатолій Левчук ). 

 

 

 

 

Боратинський сільський голова                                                 Сергій ЯРУЧИК 

Богдана Макарчук 
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