
ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ,
МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ БАХМАЦЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ДО ПРАВОНАСТУПНИКА НІЖИНСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ми, що нижче підписалися, голова комісії та члени комісії з 
реорганізації шляхом приєднання Бахмацької районної ради (юридична 
адреса: Чернігівська обл., Бахмацький район, місто Бахмач, вул. Соборності, 
буд. 42, код ЄДРПОУ 24843252) до Ніжинської районної ради Чернігівської 
області (юридична адреса: Чернігівська обл., м. Ніжин, пл. ім..І.Франка, буд. 
1, код ЄДРПОУ 25571347), створеної згідно з рішенням Ніжинської районної 
ради Чернігівської області від «11» грудня 2020 року «Про реорганізацію 
Бахмацької районної ради Чернігівської області шляхом приєднання до 
Ніжинської районної ради Чернігівської області» (друга сесії восьмого 
скликання).

Голова комісії:
Красносільський Анатолій Григорович — голова Ніжинської районної 

ради, реєстраційний номер платника податків -  2179311796.
Заступник голови комісії:
Коробко Дмитро Юрійович -  заступник голови Ніжинської районної 

ради Чернігівської області, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків -  2515202898.

Члени комісії:
Батрак Сергій Анатолійович -  перший заступник голови Ніжинської 

районної державної адміністрації, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків -  2293810079.

Алемша Світлана Миколаївна -  начальник фінансового управління 
Ніжинської районної державної адміністрації, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків -  2493109261.

Прищепа Олена Володимирівна -  керуючий справами виконавчого 
апарату Ніжинської районної ради Чернігівської області, реєстраційний 
номер облікової картки платника податків -  2890713421.

Зоря Наталія Володимирівна - начальник відділу фінансово- 
економічного відділу виконавчого апарату Ніжинської районної ради 
Чернігівської області, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків -  2814917123.

Задесенець Лариса Віталіївна -  в.о. начальника фінансового відділу 
Бахмацької районної державної адміністрації, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків -  2888503486.

Бабич Людмила Василівна -  начальник відділу комунального майна 
виконавчого апарату Бахмацької районної ради, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків -  2246012064.



Опланчук Людмила Олексіївна -  начальник фінансово-
господарського відділу - головний бухгалтер виконавчого апарату 
Бахмацької районної ради, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків — 2728513502.

Брюховецька Юлія Валеріївна — головний спеціаліст з питань 
реалізації проектів та регіонального розвитку загального відділу виконавчого 
апарату Бахмацької районної ради, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків -  3090603869.

Керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, на підставі 
пункту 26 частини першої статті 43, пункту 62 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 Бахмацької районної ради, усі права та обов’язки, а 
також всі активи і пасиви шляхом приєднання переходять до 
правонаступника - Ніжинської районної ради Чернігівської області а саме:

№
п/п Назва рахунку балансу

Дані ба 
(«01» січ

(п

иансу на 
ня 2021р.),

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 2954,25 -

В тому числі по рахунках:
1812 “Малоцінні та 
швидкозношувані 
предмети ”

2954,25 Додаток №1

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

124263,53

В тому числі по рахунках:
2313 “Реєстраційні 
рахунки ”

124263,53 - Фонд 02 - платні послуги 
(орендна плата)

9.
Розрахунки з різними 
дебіторами

5561,52 -

В тому числі по рахунках:
2117 “Інша поточна 
дебіторська 
заборгованість ”

5561,52 Додаток №2

12.
Внесений капітал, 
(по рах.5111)

- -

13.
Цільове фінансування, 
(по рах.5411)

- -

14.
Фінансові результати, 
(по рах.5512)

- 132779,30

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 132779,30 132779,30

Розшифровка позабалансових рахчШ К І В

№
п/п Рахунки балансу Сума Примітка
1. 021 «Активи на відповідальному 

зберіганні розпорядників 
бюджетних коштів»

Примітка: Додатки: № 1,2 до передавального акту додаються.
Крім того, до правонаступника - Ніжинської районної ради 

Чернігівської області передається організаційно-розпорядча документація, 
які велись в Бахмацькій районній ради, а саме бухгалтерські та податкові 
документи в папках:

ОПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ
№
п/п

Назва документів Період Кількість
папок

1 Копії особових рахунків працівників Бахмацької 
районної ради

2020 1

2 Оригінал свідоцтва про державну реєстрацію 
юридичної особи серія А00 №474357 (дата реєстрації 
23.05.1997р., номер запису 10401200000000203)

1 шт.

3 Оригінал довідки АБ №615168 з ЄДРПОУ від 
11.01.2013, виданої службою статистики

1 шт.

4 Баланс на 01 січня 2021 року (форма №1-дс) 2020 3 арк.
5 Лист архівного відділу Бахмацької РДА Чернігівської 

області «Про стан приймання документів»
по 2020рік 1 шт.

6 Акт про приймання-передавання справ (документів) 
від однієї установи до іншої з кадрових питань 
(особового складу)

1998-2020 84 справи

7 Акти про вилучення та знищення документів, не 
внесених до Національного архівного фонду

1998-2017 9 шт.

8 Акт приймання-передавання справ тимчасового (до 10 
років включно) зберігання від однієї установи до іншої

2014-2021 1 шт.



Комісією з проведення шляхом приєднання Бахмацької районної ради 
(юридична адреса: Чернігівська обл., Бахмацький район, місто Бахмач, вул. 
Соборності, буд. 42, код ЄДРПОУ 24843252) до Ніжинської районної ради 
Чернігівської області виконані всі необхідні законо^ дії.

Голова комісії: /  Красносільський А.Г.

Заступник голови комісії 

Члени комісії:

Коробко Д.Ю. 

Батрак С.А.

Опланчук Л.О. 

Брюховецька Ю.В.



Додаток №1 до
передавального акту

Відомість
передачі-приймання активів Бахмацької районної ради до
Ніжинської районної ради Чернігівської області станом на______________2021р.

Найменування 
юридичної особи, 
що передає основні 
засоби

Найменування 
юридичної особи, 
що приймає 
основні засоби Найменування

кількість,
шт. сума, грн.

1 2 3 4 5

Бахмацька 
районна рада

Ніжинська 
районна рада Рахунок 1812 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

печатка "загальний відділ" 1 512,00
штамп "Бахмацька районна рада" 1 70,00
штамп "з оригіналом згідно" 1 46,50
печатка гербова "Бахмацька 
районна рада" 1 240,75
електронний підпис для ДКСУ 
(токен) 3 2085,00

ВСЬОГО: 2954,25

Матеріальні цінності:

здав член комісії з реорганізації,
начальник фінансово-господарського відділу
- головний бухгалтер виконавчого апарату / " У "
Бахмацької районної ради________________________  Л.О.Опланчук

(посада) (підпис, ПІБ)

прииняв
у

І.М О ІІР  \ л З *  $
(посада) (підпис, ПІБ)



Додаток №2 до
передавального акту

Відомість
передачі-приймання активів Бахмацької районної ради до
Ніжинської районної ради Чернігівської області станом на ______________2021р.

Найменування 
юридичної особи, 
що передає основні 
засоби

Найменування 
юридичної особи, 
що приймає 
основні засоби Найменування сума, грн. примітка

1 2 3 4 5
Бахмацька 
районна рада

Ніжинська 
районна рада Рахунок 2117 "Інша поточна дебіторська заборгованість"

Заборгованість по сплаті орендної 
плати за КП "Бахмацьке 
архітектурно-планувальне бюро" 324,31

в наявності акт 
звіряння 
розрахунків 
(спеціальний 
фонд бюджету)

Заборгованість за спожиті 
комунальні послуни (теплоенергія) 
за КП "Бахмацьке архітектурно- 
планувальне бюро" 3129,75

в наявності акт 
звіряння 
розрахунків 
(загальний фонд 
бюджету)

Заборгованість за спожиті 
комунальні послуни (теплоенергія) 
за КП "Бахмацьке" 2107,46

в наявності акт 
звіряння 
розрахунків 
(загальний фонд 
бюджету)

ВСЬОГО: 5561,52

До відомості додаються три акти звіряння розрахунків станом на 01.01.2021р.

здав член комісії з реорганізації,
начальник фінансово-господарського відділу
- головний бухгалтер виконавчого апарату ^ ~ , г
Бахмацької районної ради________________________  Сі>> Л.О.Опланчук

(посада) (підпис, ПІБ)

прийняв



А К г
звіряння розрахунків 
станом на 01.01.2021р.

МІЖ

Бахмацькою районною радою (Орендодавець) та
Комунальним підприємством “Бахмацьке архітектурно-планувальне бюро”
(Орендар) по сплаті орендної плати

Місяці За даними орендодавця За даними платника 
орендаря

розбіжності

Дт. Кт. _ Дт. Кт. Дт. Кт.
Сальдо на 

01.01.2021р.
324,31 - г> а ч ,з / —

Всього 324,31 - -- *— —

Бахмацька районна рада

(Орендодавець)
Голова комісії з реорганізації

’Щ. Г.Красносільський
Головний бухгалтер

ІІл 1 / IV _ Л.О. Опл анчук

® ? я в

Комунальне підприємство “Бахмацьке 
архітектурно-планувальне бюро” 

(Орендар)



АКТ
звіряння розрахунків 
станом на 01.01.2021р.

між
Бахмацькою районною радою (Орендодавець, надавач послуг) та 
Комунальним підприємством “Бахмацьке архітектурно-планувальне бюро”
(Орендар, споживач послуг) за спожиту теплову енергію

грн.
Місяці За даними орендодавця За даними платника 

орендаря
розбіжності

Дт. Кт. / ! Кт. Дт. Кт.
Сальдо на 

01.01.2021р.
3129,75 - з т  & —

Всього 3129,75 - — & £9,35~ — —

Бахмацька районна рада 

/^О{^вдода^еі],^іадавач послуг)
Голова кт,пец ї^^ш ^ііізац ії 

х ь</ | у У ^ ^ ^ ^ ^ ^ .Г.Красносільський 
Головний бухгалтер 

V \  ■ -Й.О.Опланчук
М.П.

^  а ї я а

Комунальне підприємство “Бахмацьке 
архітектурно-планувальне бюро” 

(Орендар, споживач послуг)



АКТ
звіряння розрахунків 
станом на 01.01.2021р.

між
Бахмацькою районною радою (Орендодавець, надавай послуг) та 
Комунальним підприємством “Бахмацьке” (Орендар, споживач послуг) за 
спожиту теплову енергію

грн.
Місяці За даними орендодавця За даними платника 

орендаря
розбіжності

Дт. Кт. Ді Кт. Дт. Кт.
Сальдо на 

01.01.2021р.
2107,46 - 3№, Щ —

Всього 2107,46 - — Л і 07  У£ — —

Бахмацька районна рада

(Ор^ндо^а^ць, надавач послуг) 
Голова комісії з-рео^ганізації

^■А.Г.Красносільський 
Головйий бухгалтер
У Ч і Ш У  і  '' лЛ.О.Опланчук

'  ц а

Комунальне підприємство 
“Бахмацьке”


