
Додаток 2
до рішення Ніжинської 
районної ради 
11 грудня 2020 року

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, 
МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ ЬОРЗНЯНСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО 
ПРАВОНАСТУПНИКА НІЖИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ми, що нижче підписалися, голова комісії та члени комісії з
• • ••  '■“ч •• *» і т  * * ••реорганізації шляхом приєднання Борзнянської районної ради Чернігівської 

області (юридична адреса: Чернігівська обл., Борзнянський район, місто 
Борзна, вул. П.Куліша, буд. 104, код ЄДРПОУ 25620703) до Ніжинської 
районної ради Чернігівської області (юридична адреса: Чернігівська обл., м. 
Ніжин, пл. ім.Л.Франка, буд. 1, код ЄДРПОУ 25571347), створеної згідно з 
рішенням Ніжинської районної ради Чернігівської області від «11» грудня 
2020 року «Про реорганізацію Борзнянської 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 Чернігівської області, реєстраційний номер платника податків -  
2179311796

Заступник голови комісії:
Коробко Дмитро Юрійович -  заступник голови Ніжинської районної 

ради Чернігівської області, реєстраційний номер 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.



Плющ Світлана Володимирівна -  начальник фінансово-господарського 
відділу, головний бухгалтер Борзнянської районної ради реєстраційний 
номер платника податків -  2612209909.

Морміль Ольга Іванівна -  начальник загальної відділу Борзнянської 
районної ради, реєстраційний номер платника податків -  2205514922

Якименко Ніна Василівна -  начальник відділу фінансів Борзнянської 
районної ради Чернігівської області, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків -  2701806364

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 Борзнянської районної ради Чернігівської області, 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 балансу на {«01» 01 
2021),

(грн.)

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 - -

В тому числі по рахунках: - -
(у  розрізі рахунків - -
бухгалтерського обліку) - -

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
В тому числі по рахунках: - -
бухгалтерського обліку) - -

9.
Розрахунки з різними 
дебіторами

227,45 227,45

В тому числі по рахунках:
Інша поточна дебіторська 
заборгованість (кошти 
Банку Україна)

227,45 227,45

12.
Внесений капітал, 
(по рах.5111)

-

13.
Цільове фінансування, 
(по рах.5411)

-

14.
Фінансові результати, 
(по рах.5512)

- -272168,06

15.

Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками,
(по рах.62111)

126548,04

16.
Розрахунки із заробітної 
плати

- 119945,95

В тому числі по рахунках: -
Рах. 6311 прибутковий 
плдаток з громадян

- 22031,16

Рах. 6311)1 військовий збір 1772,83
Рах. 6516 профвнески - 635,44
Рах. 6511 Ощадбанк - 95506,52

17.
Розрахунок за платежами 
до бюджету

- 25901,52

В тому числі по рахунках: - -

Нарахування на зарплату - 25901,52



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 227,45 227,45

Розш иф ровка п озабалансових рахунків

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

зберіганні розпорядників 
бюджетних коштів»

Вся організаційно-розпорядча документація бухгалтерські та податков 
документи в папка, які велись в Борзнянській районній ради Чернігівсько 
області передані до архівного відділу райдержадміністрації та до Ніжинської 
районної ради ( Довідка про прийняття документів до архіву додається)

Голова комісії:

Члени комісії: Батрак С.А.

Комісією з проведення шляхом приєднання Борзнянської районної 
ради Чернігівської області (юридична адреса: Чернігівська обл., 
Борзнянський район, місто Борзна, вул. П.Куліша, буд. 104, код ЄДРПОУ 
25620703) до Ніжинської районної ради Чернігівської області виконані всі 
необхідні законом дії.

Красносільський А.Г.

Алемша С. М. 
Прищепа О.В. 
Зоря Н.В. 
Плющ Є.В. 
Морміль О.І. 

Якименко Н.В.


