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нЕмішАЇвськА сЕлищнА рАдА

Бородянського рАйону киЇвськоЇ оБлАсті

пЕрпіА сЕсія восьмого скликАння

рішЕння

Про визнання повноважень депутатів
НемішаЇвсько.і. селищно.і. ради восьмого скликання

Заслухавши  інформацію  голови  НемішаЇвськоЇ    селищно.і. територіальноЇ виборчо.і.
комісі.і. Кононенка Сергія Олександровича про результати виборів депутатів НемішаЇвсько.і.
селищно.і. ради восьмого скликання, керуючись ст. 45, ч. 2 ст. 46, ч.  1  ст. 49 Закону УкраЇни
«Про місцеве 6амоврядування в Укра.і.ні», ч. 2  ст. 4, ч.  1  ст.  9 Закону УкраЇни  «Про статус
депутатів  місцевих  рад»,     Виборчим   Кодексом  УкраЇни,   Неміша.і.вська  селищна  радавирп-:

1.   Визнати повноваження депутатів НемішаЇвськоЇ селиіцноЇ ради VШ скликання:

Абражевич
вадим

Миколайович
Бііун

Микола
Сергійович

Бовсуновський
Микола
Іванович

Вайгуліоніс
Альвідас

Альгімантасович
домн1к
Андрій

Григорович
замідра
сергій

Володимирович
Івахнюк
дмитро

Євюнович
Ільницька
Оксана

Володимирівна

Кармазін
сергій

Віісгорович
Коваль
Борис

Анатолійович

Безпартійний,обраний від ПП «ГОЛОС»

;;;;п;;зртjЇЕиєй>,>обраний  вд  Ки.і.всько.і.  обласно.і.  територіальноЇ  організаці.і.  Ш  «ЗА

:8B:8ЇЕНйЗ'ьОйаЕИойлйрнТ:.::>ЬКО.l.   ОбЛаСНОЇ   ТериторіальноЇ   організації   іш

Безпартійний,обраний від Ки.і.всько.і. обласно.і. територіально.і. організаціЇ ІШ «УдАР
(Укра.і.нський демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»

Член  ІШ  «Опозиційна  платформа  -  За  житгя»,  обраний  від  КиЇвськоЇ  обласно.і.
територіаjіьноЇ організаціЇ ПП «ОПОЗИЦІйНА ПЛАТФОРМА -ЗА ЖИТТЯ»

Безпартійний,обраний    від   Ки.і'всько'і.   обласно.і.   територіально.і.   організаці.і.   ІШ
«голос»

Безпартійний,обраний від КиЇвськоЇ обласноЇ територіально.і. організаці.і. ПП «УдАР
(Укра.і.нський демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»

:8ЗвПБЕҐій;Нй'сьОйРасН8лйдАр#gтС:;°.l.   ОбЛаСНО.1'   ТеРиторіально.і.   організації   іш

Б;;ЗЖійний,обранийвhКи'і'вськоЇобласно.і.територіально.і.організаці'і.ІШ«НАШ

Член  ПП                       «ВО  БАТЬКІВЩИНА»,     обраний  від  КиЇвсько.і.  обласноЇ
територіальноЇ організаці.і. ПП «ВО БАТЬКІВЩІША »



когут
Іван

Іванович
Копишинський

Олександр Миколайович
кухар

Валентина
Іванівна

Кушніренко
Володимир

Анатотіійович
Ольховик

Тетяна
Олександрівна

Пасльон
Андрій

Вікторович
Разкевич
сергій

Григорович
рибачок

Валентина
Олександрівна

Синецька
людміша

Русланівна
Федоренко

Аліна
Володимирівна
Харьковський

Ігор
Сергійович
Холоденко
Костянтин
Петрович
Хоменко
олена

Костянтинівна
хоружа
Ірина

Михайлівна
Шабельний

Максим
Анатолійович

шупик

Член  ІШ  «ЄВРОПЕйСЬКА  СОЛІдАРНІСЬ»,  обраний  від  ПП  «ЄВРОПЕйСЬКА
солідАрність»

Безпартійний,обраний від  ПП «СЛУГА НАРОдУ »

Безпартійна,обрана від Ки.і.вськоЇ обласно.і. територіально.і. організаціЇ ІШ «СЛУГА
нАроду»

Безпартійний,обраний від Ки.і.всько.і' обласноЇ територіаТіьноЇ організаці.і. ПП «УдАР
(Укра.і.нський демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»

kПй#Нна6О»бРаНа   Вд  КИ.1.ВСЬКо.і.  обласно.і.  територіально.і.  організаці.і.  ШІ   «ЗА

kпй#нниєй,,>обраний  вд  Ки.і`всько.і.  обласно.і. територіальноЇ організаціЇ  ГШ  «ЗА

Безпартійний,обраний від ПП «ЄВРОПЕйСЬКА СОЛІдАРНІСТЬ»

Член  ПП  «ЄВРОПЕйСЬКА  СОЛІдАРНІСЬ»,  обрана  від  ПП  «ЄВРОПЕйСЬКА
солідАрність»

Безпартійна,обрана від Ки.і.всько.і. обласно.і. територіально.і. організаці.і. ПП «СЛУГА
Іmроду»

Бk;;з;йр,гійна,  обрана  від  КиЇвськоЇ обласно.і. територіально.і. організаці.і. ІШ  «НАШ

Безпартійний,обраний від  ПП «СJІУГА НАРОдУ »

Член ПП    « ВО БАТЬКІВЩІША»,  обраний від Ки.і.всько.і. обласноЇ територіально.і.
організаці.і. ПП «ВО БАТЬКІВЩИНА »

Безпартійна,обраний    від    Ки.і.всько.і.    обласно.і.    територіально.і.    організаці.і.    ІШ
«голос»

Безпартійна,обрана від ПП «ЄВРОПЕйСЬКА СОЛІдАРНІСТЬ»

Член ШІ  « ВО БАТЬКІВЩІША», обраний від Ки.і.всько.і. обласноЇ територіально.і.
організаці.і. ПП «БАТЬКІВЩИНА »

Член  ІШ  «Опозиційна  іUіатформа  -  За  житгя»,  обраний  від  Ки.і.всько.і.  обласноЇ
-. _ __ _     _________-___  .   __  `  _ _  ___  _  .      _  `   _______Олександр Васильович       територіально.і. організаці.і' ПП «ОПОЗИЦІИНА ПЛАТФОРМА -ЗА ЖИТТЯ»

2.   Видати посвідчення депутатам НемішаЇвсько.і. селищно.і. ради VІП скликання.
3.   Інформувати   депутатський   склад   Неміша.і.вськоЇ   селищно.і.  ради   про   неухильне



J
нЕмішА.і.вськА сЕлищнА рАдА

Бородянського рАйону киЇвськоЇ оБлАсті

пЕріпА сЕсія восьмого скликАніи

рішЕння

Про визнання  повноважень Неміша.і.вського селищного  голови

Заслухавши  інформацію  голови  Неміша.і.всько.і.  селищно.і.  територіальноЇ
виборчоЇ  комісіЇ  КОноненка  Сергія  Олександровича  про  результати  виборів
Неміша.і.вського   селищного   голови   та   обрання   на   посаду  НемішаЇвського
селищного голови Перевозника Петра Петровича, на підставі ч. 1 ст. 42 та ч. 3 ст.
46 Закону Укра.і.ни «Про місцеве самоврядування в Укра.і.ні»,   ст.10,11,14,15
Закону Укра.і.ни «Про службу в органах місцевого самоврядування», Виборчого
Кодексу УкраЇни Неміша.і.вська селищна рада ВИРІШИЛА :

1.  Інформацію  голови  НемішаЇвсько.і.  селищно.і.  територіально.і.  виборчоЇ
комісі.і.  Кононенка  С.О.  про  результати  виборів  НемішаЇвського  селищного
голови та обрання на посаду Неміша.і.вського селищного голови  взяти до відома.

2.      Заслухати      складення     Присяги     посадово.і.     особи     місцевого
самоврядування НемішаЇвським селищним головою Перевозником П.П.

3.    Визнати    повноваження    Неміша.і.вського    селищного    голови    -
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шмішАЇвськА сЕлиіцнА рАдА

Бородшського рАйону киЇвськоЇ оБлАсті

ПЕРША  СЕСІЯ ВОСЬМОГО  СКЛИКАІПІЯ

рішЕння

ПРО УТВОРеННЯ ЛіЧИЛЬНОЇ КОМіСі.1.

НемішаЇвськоЇ селищноЇ ради УШ скликання

На   виконання   частини   3   статгі   59   Закону   УкраЇни   «Про   місцеве
самоврядування  в  Укра.і.ні»,  з  метою  організаціЇ процедур  голосування  на
сесіях НемішаЇвсько.і.  селищно.і. ради,  визначення  .і.х результатів  відкритим
поіменним  або  таємним  голосуванням,  керуючись  ст.  25  Закону  Укра.і.ни
«Про  місцеве  самоврядування  в  Укра.і.ні»,   НемішаЇвська  селищна  рада
вирішилА:

1.  Утворити лічильну комісію Неміша.і.вськоЇ селищно.і. ради з 20 листопада
2020 року на весь час повноважень селищно.і. ради восьмого скликання в
наступному складі :

•   Івахнюк дмитро Євгенович, депутат , обраний від Ки.і.всько.і.
обласно.і. територіально.і. організаці.і. ПП  «УдАР (Укра.і.нський
демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»;

•  ?бЛлЬа:::F:е::::рНіаал:::іК:;:адні:::і?і.' ЕП%5аАТ>йауВйg,:;і.всько.і.

•   Харьковський ігор Сергійович, депутат, обраний від ІШ « Слуга
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ішмішАЇвськА сЕлшцнА рАдА

Бородяіського рАйону киЇвськоЇ оБIіАсті

ішрпіА сЕсія восьмого скликАіпія

рішЕння

Про обрання секретаря

Неміша.і.всько.і.  селищно.і. ради восьмого скликання

Розглянувши пропозицію Неміша.і.вського   селищного голови Перевозника
П.П., керуючись п.  4 ч.  1  ст.  26, п.  4 ч. 4 ст. 42, ч.  1  ст.  50, ч.  3  ст.  59 Закону
Укра.і.ни  «Про  місцеве  самоврядування  в  Укра.і.ні»,  враховуючи  результати
таємного голосування, Неміша.і.вська селищна рада ВИРІШИJІА:

1.  Затвердити   Протокол       лічильно.і.   комісіЇ   про   підсумки   таємного
голосування   щодо   обрання   секретаря  Неміша.і.всько.і.  селищноЇ  ради
восьмого скликання.
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нЕмішАЇвськА сЕлищнА рАдА

Бородянського рАйону киЇвськоЇ оБлАсті

пЕріпА сЕсія восьмого скликАння

рішЕння

Про затвердження керуючого справами ( секретаря) виконавчого комітету
Неміша.і.всько.і. селищноЇ ради

Розглянувши пропозицію Неміша.і.вського селищного голови   Перевозника
П.П.   щодо   кандидатури,   яка  пропонується  для  затвердження  на  посаду
керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Неміша.і.всько.і. селищно.і.
ради,   керуючись   пунктом   3    стапі   51    Закону   Укра.і.ни   «Про   місцеве
самоврядування в УкраЇні», частиною 4 стапі 10 Закону Укра.і.ни «Про службу
в    органах    місцевого     самоврядування»,     НемішаЇвська    селиіцна    рада
вирішилА:
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нЕмішАЇвськА сЕлшцнА рАдА

Бородянського рАйону киЇвськоЇ оБлАсті

пЕріпА сЕсія восьмого скликАіпія

рішЕння
Про покладання відповідальності за виконання делегованих повноважень

щодо державноЇ реєстраці.і. актів цивільного стану на територі.і.
Неміша.і.вськоЇ селищноЇ ради

Відповідно до статей 4,6 Закону Укра.і.ни «Про державну реєстрацію актів
цивільного стану», п.4 розділу І « Правил державно.і. реєскраці.і. актів цивільного
стану в УкраЇні», пп.5 п.б ч.1. ст. 38, п.5  ст. 42   Закону Укра.і.ни «Про місцеве
самоврядування в Укра.і.ні»,  Неміша.і.вська селищна рада ВИРІШИЛА:

Покласти   обов'язки   по   виконанню   делегованих   повноважень   щодо
державно.і.   реєстраці.і.   актів   цивільного   стану   на   територіЇ   Неміша.і.вськоЇ
селищноЇ  ради  на  керуючого  справами  (  секретаря)  виконавчого  комітету

смт Немішаєве
Ng 01 -уіп-07
20.11.2020 року
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нЕмішАЇвськА сЕлищнА рАдА

Бородянського рАйону киЇвськоЇ оБлАсті

пЕріпА сЕсія восьмого скликАння

рішЕння

Про затвердження кандидатури Когута івана івановича на посаду
заступника Неміша.і.вського селищного голови з питань діяльності

виконавчих органів Неміша.і.всько.і. селищно.]. ради

Розглянувши пропозиці.і. Неміша.і.вського селищного голови Перевозника
П.П.  щодо  кандидатури  Коіута  івана  івановича,  який  пропонується  для
затвердження на посаді заступника Неміша.і.вського селищного голови з питань
діяльності виконавчих органів Неміша.і.вськоЇ селищноЇ ради, керуючись п.3 ч.1
ст. 26, ч. 1-3 ст.51 Закону Укра.і.ни «Про місцеве самоврядування в УкраЇні», ч. 4
ст.  10  Закону  Укра.і.ни  «Про  службу  в  органах  місцевого  самоврядування»,
Законом  УкраЇни  «Про  запобігання  корупці.і.»,  Неміша.і.вська    селищна  рада
вирІІпилА:

1.    Затвердити   КОГУТА   Івана   івановича   на   посаді   заступника
селищного  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  Неміша.і.всько.і.
селищно.і. ради.

2. Заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів
Неміша.і.всько.і.    селищноЇ  ради  Когуту  івану  івановичу  пройти  спеціальну



ш
нЕмішАЇвськА сЕлищнА рАдА

Бородянського рАйону ки.і.вськоЇ оБлАсті

пЕріпА сЕсія восьмого скликАння

рішЕння

Про затвердження кандидатури Корнієнка Максима Вікгоровича на
посаду заступника Неміша.і.вського селищного голови з питань діяльності

виконавчих органів Неміша.].всько.і. селищно.і. ради

Розгтіянувши пропозиці.і. Неміша.і.вського селиіцного голови Перевозника
П.П. щодо кандидатури Корнієнка Максима Вікторовича, який пропонується
для затвердження  на посаді  заступника Неміша.і.вського  селищного  голови з
питань діяльності виконавчих органів Неміша.і.всько.і. селищно.і. ради, керуючись
п.3  ч.1  ст.  26,  ч.   1-3  ст.51  Закону  Укра.і.ни  «Про  місцеве  самоврядування  в
Укра.і.ні»,   ч.   4   ст.   10   Закону  Укра.і.ни   «Про   службу  в  органах  місцевого
самоврядування», Законом Укра.і.ни «Про запобігання корупці.і.», Неміша.і.вська
селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити Корнієнка Максима Вікторовича  на посаді заступника
селищного  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  Неміша.і.всько.і.
селищно.і. ради.

2. Заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів
Неміша.і.всько.і.     селищно.і.  ради  Корнієнку  Максиму  Вікторовичу  пройти
спеціальну перевірку як особі, яка претендує на зайняпя  посади з підвищеним
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нЕмішАЇвськА сЕлищнА рАдА

Бородянського рАйону киЇвськоЇ оБлАсті

пЕрпіА сЕсія восьмого скликАння

рішЕння

Про початок реорганізаці.і. Клавдієво-ТарасівськоЇ селищно.і. та Микулицько.і.
сільсько.і. рад шляхом приєднання  до Неміша.і.всько.і. селищно.і. ради

Керуючись  ст.  25,  59  Закону  УкраЇни  «Про  місцеве  самоврядування  в
Укра.і.ні»,  відповідно до ст.  104, 105, 107 Цивільного кодексу Укра.і.ни, Закону
Укра.і.ни  «Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  -
підприємців     та     громадських     формувань»,     Закону     Укра.і.ни     «Про
бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в  Укра.і.ні»,  ч.  4  ст.  31  Закону
Укра.і.ни  «Про  Національний  архівний  фонд  та  архівні  установи»,  Порядку
подання фінансово.і. 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 Укра.і.ни
від о2.09.2014 р. №879, ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організаці.і. 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, керуючись
Законом  Укра.і.ни  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Укра.і.ні»,    на  підставі
рішення  Неміша.і.всько.і. селищноЇ ради від 20.11.2020 року № 01-01-VПІ «Про
початок   повноважень   депутатів   Неміша.і.всько.і.   селищноЇ   ради   восьмого
скликання», Неміша.і.вська селищна рада ВИРІІПИЛА:

1.  Почати   процедуру   реорганізаці.і.   Клавдієво-Тарасівсько.і.   селищно.і.
ради     (ЄдРПОУ     О4360669),     місцезнаходження:     вул.     Генерала
Небогатова,   8      смт  Клавдієво   -   Тарасове,   Бородянського  району,
Ки.і.вськоЇ   області,    07850,   шляхом   приєднання   до   Неміша.і.всько.і.
селищно.і. ради (ЄдРПОУ О4359867), місцезнаходження: вул. Садова, 3,
смт Немішаєве, Бородянського району, Ки.і.вськоЇ області, 07853.

2.  Неміша.і.вська  селищна рада  є  правонаступником  всього  майна,  прав  та
обов 'язків Клавдієво-Тарасівсько.і. селищноЇ ради.

3.  Почати процедуру реорганізаці.і. Микулицько.і. сільсько.і. ради (ЄдРПОУ
О4363751),      місцезнаходження:      вул.      Центральна,1      с.Микуличі,
Бородянського району, Ки.і.вськоЇ області, 07852, шляхом приєднання до
НемішаЇвсько.і. селищноЇ ради (ЄдРПОУ О4359867), місцезнаходження:



вул. Садова, 3, смт Немішаєве, Бородянського району, Ки.і.вськоЇ області,
07853.

4.  Неміша.і.вська  селищна рада є  правонаступником  всього  майна,  прав  та
ОбОВ 'ЯЗКіВ  МИКУЛИЦЬКО.1. СіЛЬСЬКОЇ РадИ.

5.  Реорганізацію завершити у строк до «31» січня 2021 року.
6.  Утворити   Комісію   з   реорганізаціЇ   Клавдієво-Тарасівсько.і.   селищно.і.   та

Микулицько.і. сільськоЇ рад у складі :

1) Голова комісі.і.: Перевозник Петро Петрович ( ІПН ) - селиіцний голова
Неміша.і.вськоЇ  селищно.і. ради;
2) Заступник головіі комісі.і.: Корнієнко Максим Вікгорович (ІПН)- заступник
селищного   голови   з   питань   діяльності   виконавчих   органів   Неміша.і.всько.і.
селищно.і. ради;
3) Члени комісі.і.:
-     Зайцева  Надія  йосипівна  (ІІШ)  -  головний  бухгалтер  Неміша.і.всько.і.
селищно.і. ради;
-   Ігнатенко Людмила Леонідівна (ПШ   ) - головний бухгалтер Клавдієво -
Тарасівсько.і. селищно.і. ради;
-  Пріімаченко Світлана Григорівна (ІШ) -  головний бухгалтер МикулицькоЇ
сільськоЇ ради;
-  Матвієнко  Олена  Воііодимирівна  (  ПЩ  - юрист  Клавдієво-Тарасівсько.і.
селищноЇ  ради.

7. Покласти на Комісію з реорганізаці.і. Клавдієво-Тарасівсько.і. селищно.і. та
Микулицько.і.    сільсько.і.    рад        повноваження    щодо    здійснення    повно.і.
інвентаризаці.і.  основних  засобів,   нематеріальних  активів,  запасів,  ірошових
коштів    та    розрахунків    рад    з    перевіркою    .і.х    фактично.і.    наявності    та
документального підтвердження станом на «20» листопада  2020 року.

8.  Інвентаризацію  проводити  у  присутності  матеріально  відповідальних
осіб Клавдієво-ТарасівськоЇ селищно.і. та МикулицькоЇ сільськоЇ рад.

9.    Затвердити    План    заходів    з    реорганізаці.і.    Клавдієво-Тарасівсько.і.
селищноЇ та Микулицько.і. сільськоЇ рад (додаток № 1 ).

10.  З  метою забезпечення  своєчасного  проведення  інвентаризаці.і. майна,
активів   та   зобов'язань   Клавдієво-Тарасівсько.і.   селищно.і.   та   Микулицько.і.
сільсько.і. рад надати право Неміша.і.вському селищному голові здійснювати без
погодження з  Неміша.і.вською  селищною  радою  заміну  персонального  складу
КомісіЇ з реорганізаці.і. у вищдку тимчасово.і. непрацездатності  когось з членів
Комісі.і. під  час  виконання  п.  3  та 4  Плану  заходів  з  реорганізаці.і. Клавдієво-
Тарасівсько.1. селищно.1. та Микулицько.1. сільсько.1. рад.

11. Затвердити форму передавального акту (додаток № 2).
КомісіЇ з реорганізаціЇ використовувати затверджену форму у сво.і.й роботі.
12.    Затвердити    форму    акту    приймання-передачі    документів,    що

наіромадилися станом на «20» листопада 2020 року під час діяльності рад, що
приєднуються до Неміша.і.всько.і. селищно.і. ради (додаток №3 ).

Комісі.і. з реорганізаціЇ використовувати затверджену форму у сво.і.й роботі.
13.  Комісі.і.  з  реорганізаці.і.  забезпечити  інвентаризацію  документів,  що

накромадилися    під    час    діяльності       Клавдієво-Тарасівсько.і.    селиіцноЇ   та



Микулицько.і.  сільсько.і. рад    станом  на  «20»  листопада  2020  року  у  порядку,
передбаченому законодавством та передати Їх Неміша.і.вській селиіцній раді.

14.  Визначити  відповідальною  за  фізичне  приймання  документів,  що
наіромадилися    під    час    діяльності    Клавдієво-Тарасівсько.і.    селищно.і.    та
Микулицько.і.   сільськоЇ  рад   станом   на   «20»      листопада      2020   року   до
НемішаЇвськоЇ селищно.і. ради  експертну комісію Неміша.і.всько.і. селищно.і. ради.

15. Уповноважити Неміша.і.вського селищного голову затвердити від імені
Неміша.і.всько.і.   селищноЇ   ради   акти   приймання-передачі   документів,   що
нагромадилися    під    час    діяльності       Клавдієво-Тарасівсько.і.   селищно.і.   та
Микулицько.і. сільськоЇ рад станом на «20» листопада  2020 року.

16.  Експертній  комісіЇ  Неміша.і.вськоЇ  селищно.і.  ради  у  строк  до  «15»
грудня 2020 року подати Неміша.і.вському селищному голові пропозиці.і. щодо
порядку   подальшого   зберігання   та   використання   документів   Клавдієво-
Тарасівсько.і.   селищно.і.   та   Микулицько.і.   сільсько.і.   рад   (не   завершених   в
діловодстві та архівів).

17. Неміша.і.вському селищному голові не пізніше «05» ірудня 2020 року
утворити   комісію   з   прийняття   майна,   активів   та   зобов'язань   Клавдієво-
Тарасівсько.і. селиіцно.і. та Микулицько.і. сільсько.і. рад та забезпечити своєчасне та
повне прийняпя та оприбуткування зазначеного майна, активів та зобов'язань
НемішаЇвською селищною радою.

18.   Голові   Комісі.і.  з  реорганізаці.і.  Клавдієво-Тарасівсько.і.  селиіцно.і.  та
Микулицько.і.   сільсько.і.   рад       забезпечити    своєчасне    здійснення   заходів,
передбачених Планом, та про хід і результати проведеноЇ роботи інформувати

смт Немішаєве
N9 01 -уІІІ-10
20. 1 1 .2020 року



додаток № 1
до рішення № 01-УІІІ-10
від 20.11.2020 року

План заходів  з реорганізаці.і. Клавдієво-Тарасівсько.і. селищно.і. ради
та Микулицько.і. сільсько.і. ради

"9з/п ПОрядок здійснення заходів термінвиконання Внконавець

1. Інвентаризація     та     передача     документів,     що до  10.12.2020 комісія   .
наіромадилися   під  час  діяльності   МикулііцькоЇ
сільсько.і. ради  станом  на  «20»  листопада   2020  р.
НемішаЇвській селищній раді

2 Інвентаризація     та     передача     документів,     що до  10.12.2020 комісія
наіромадилися    під    час    діяльності    Клавдієво-
Тарасівсько.і.     селііщно.і.     ради  станом  на  «20»
листопада  2020 р. Неміша.і.вській селищній раді

3 Повна       інвентариз ація       основних       засоб і в , до  20.12.2020 комісія
нематеріальних акгивів, запасів, грошових коштів та
розрахунків   Клавдієво-Тарасівсько.і.       селііщно.і.
ради   з   перевіркою   .і.х   фактичноЇ   наявності   та
документального   підтвердження  станом  на  «20»
листопада 2020

4 Повна        інвентаризація        основних        з асоб ів, до 20.12.2020 комісія
нематеріальних акгивів, запасів, крошових коіптів та
розрахунків   Микуліщько.].   сільсько.].       ради   з
перевіркою       .і.х       фапичноЇ       наявності       та
документального  підтвердження  станом   на  «20»
листопада 2020

5 Складання Передавального акту майна, акгивів   та до 22.12.2020 комісія
зобов'язань Клавдієво - Тарасівсько.і. селищно.і. ради
Неміша.і.вській селищній раді

6 Складання Передавального акту майна, акгивів   та до 22.12.2020 комісія
зобов'язань          Микулицько.і.     сільсько.і.          ради
Неміша.і.вській селищній раді

7 Забезпечення  процесу  передачі  майна,  акгивів  та до 25 .01.2020 комісія
зобов'язань      Микулицько.і.      сільсько.і.            ради
НемішаЇвській селищній раді

8 Забезпечення  процесу  передачі  майна,  акгивів  та до 25 .01.2020 комісія
зобов'язань   Клавдієво-ТарасівськоЇ селищно.і. ради
Неміша.і.вській селищній раді



додаток 2
до рішення НемішаЇвськоЇ селищно.і. ради
від 20.11.2020 р. N9 01 -УІП-10

ііЕрЕдАвАльний Акт

Смт Немішаєве «» 2020 року

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісі.і. з реорганізаці.і. Клавдієво-Тарасівсько.і.
селищно.і.   ради та МикулицькоЇ   сільсько.і. ради, створено.і. рішенням  НемішаЇвсько.і.   ради від
20.11.2020 р. № 01 -УІП-10, у складі:

ГОЛОВИ КОМіСі.1.:

Заступника голови комісі.і.:

Члена комісі.і.:

Члена комісі.і.:

Члена комісі.і.:

Члена комісі.і.:

Члена комісі.і.:

керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу УкраЇни,  Законом УкраЇни «Про
місцеве самоврядування в Укра.і.ні», склали цей акт про наступне:

1. НемішаЇвська селищна рада (ЄдРПОУ                    ), місцезнаходження: вул.
району, області, ) внаслідок реорганізаці.і.

с.

сільсько.і. ради



(єдрпоу місцезнаходження:                   )  шляхом  приєднання  до  НемішаЇвськоЇ
селищноЇ ради є правонаступником майна, активів та зобов'язань
ради, а саме:

1 . 1 . Необоротних активів (балансова вартість) -
- основні засоби -
- інші необоротні матеріальні активи -
1.2. Виробничі запаси -
1.3. Грошових коштів  -
1.4. дебіторсько.і. заборгованості -
- перед бюджетом -
- з оплати праці -
1.5. Кредиторсько.і. заборгованості  -
- перед бюджетом -
- з оплати праці -

2. Разом із майном

Ірн.;
грн.;

ІРН., У ТОМУ ЧИСЛ1:

ГРН., У ТОМУ ЧИСJіі:

грн., у тому числі:

СіЛЬСЬКО.1.

сільсько.і. ради НемішаЇвська селищна рада приймає документи,
що  підверджують  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  реорганізаці.і. Клавдієво-Тарасівсько.і. селищно.і.  ради  та  Микуліщько.і.  сільсько.і.
ради:

Голова комісі.і.:

Заступник голови комісіЇ:

Член комісі.і.:

Член комісіЇ:

Член комісі.і.:

Член комісі.і.:

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Від імені Неміша.і.всько.і. селищно.і. ради прийняла
Комісія з прийняпя майна, акгивів та зобов'язань, у складі:

(підпис)

(підпис)

(підпис)



додаток 1 до Передавального ак'ту Неміша.і.всько.і. селищно.і. ради. Необоротні ак"ви
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1010Інвестиційнанерухомість

1011Земег[ьн]дІJтянки

1012капі"ьІ1івитра"наполіпшенняземель

101зБудинки,сгіорудиmпередавальніпристро',.

1014Машини таОбладнанLLя

1015ТРШСПОР"1за_соби

1016інструмен",прішадит8інвентар

1017тварши "бфаюр,чнlнасадженіія

1018lнLL„Wновнізасоби

РАЗОМ ЗА РАХУНКОМ 101 «Основні засобн та інв€стнщійііа ііерухомість розпорядннків
бюджетн ж юштів»

1„1музейніфотщи

1112Бібліот€чніфонди



111зМалощннінеобор-іматеріальніаісінви

1114Білизна,посгі7іьніі"і,Ошгтавзу"

1115інвеггікрна ткра

1116необоро"імая€ріальніаіс"ііиспеціальноюпризначения

1117Природніресурси

1118lншінеоборо"іматкріаjіьніа["ви

РАЗОМ ЗА РАХУНКОМ 111 «Іііші нсоборо'піі матсріальііі аістнвк розпорядннків біоджетнііі
кошгів»

121ІАвторські "суміжнізнимі[права

1212праваі(ористува]ігіяПРіфодГ]ИМире"амІІ

1213Праі]аназна]си длятоварівіп«луг

1214npamкорисіуішшмайном

1215Праванаоб'єіспіпроміісловоЇшасності

1216іші]інсматеріаjтьніа"ви

І'АЗОМ' ЗА РАХУНКОМ 121 «Нсматеріф]ьні аіпнвн розпорядннків бюджєт«иі коштів»

усього нЕоБоротних Аіггивів



додаток 2 до Передавального акту Неміша.].всько.і. селищно.і. радіі «Запаси»
8зх          іS%х     ^v        юж          ©vжїїї

ю^`                  жж!•.`'.!,:`хSзх-\§
?__`      1_

г`'ж'Y-`Yїжjжi

`                х(33

_.= _ . з.= =::= « _ ^ `ьжgiіг_-Yж

83ах

-§

її_ ж8jзY_          _                    ж

ж     о`*8ж    _ їіїї -..  :я
ГГЮZі$8З#^33zs33332-~ZТЖ2ЗZsС3.з= г3sхS?S®)

1511продуктихарчування

1512Медикаменти таперев`язувельнімагюріагіи

151З Будівельніматеріали

1514Пально-мас"ьнімаіеріаjіи

1515Запасні час"и

1516тара

1517Сировина імат€ріаJІи

1518Інші виробничізапаси

рАзом зА рАхуНКОМ і5і «Вііробні[чі запасн розпорядників біоджетннх
коштів»

171зПоточні біотюгічнішггивирmинниLmа

1714Поточні біологічніа-итваринниLггва

рАзом зА рАхуНКОМ 171 «Біагіогічні аігг»Вl] РОЗПОРЯдІІЖіВ біоджстннх
коштів»

1811Готова продукція

1812Малоцінні "швищозношуваніпредмети`

1814державн,матеріальні резервиmзапаси

1815АJп4ви шрозподілу,передачі,продаку

і Відображаються тільки ті МШП, які знаходилися на складі, тобто не передані в експлуатацію. Пам'ятайте:

вартість МШП, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (спuсується з балансу) з
подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і
відповідальними особами протягом строку Їх фактичного використання. Тож, на передані в ексгілуатацію
придатні до подальшого використання МШП слід скласти окрему відомість, де зазначити найменування та
кількість переданих мшп.
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1816Інші нефінансовіаІ"ви

РАЗОМ ЗА РАХУНКОМ 181 «Інші нєФінансові акя`иDіі розпоряднlІків
бюджстннх коштів»

усього зАпАсів

додаток З до Передаваjіьного акіу Неміша.і.всько.і. селищноЇ
сільськоЇ радіі.

Грошові документи, бланки документів сувороЇ звітності
її             ї       ї                ї          -їІ..;.                                                                                                                              І-ї

§%&=$#g?йя#х^^#               -            Q            8       фхїfГуіХлЖ4fГgfГГйюЖЖgfГЖЖГЖїіВжрхж-ж

х8!«`/

гіf#!©іf;жg,жF:,ggжgї,'Жjf!/:Я!!:ґ,

РАЗОМ   ЗА   субржуніtом   2213   td-рошові   документи   в   національній
валіоті»,
і 816        «Інші        нефіншсові
аісгиви»

додаток 4 до Передавального акту Неміша.і.всько.і. селищііоЇ ради.
Грошові кошти на рахунках

ї

$`

1

2

з

РАЗОМ ЗА субрахунком 2313 «Реєстраційні рахунки», 2З 14 «Інші рахунки в
Казначействі»

додаток 5 до Передавального акту Неміша.і.всько.і. селищно.і. ради.
дебіторська та кредііторська заборгованість

- гgї;ґ3;ї$,ґ:?',',F:,'ґfж;,-^з©sR©%а5х5южЖіgа

тї-

-

Разом дсбіторсьіса mборгованість

©'\§
•    `"Еіш
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додаток 6 до Передавального акту Неміша.і.всько.і. селищноЇ ради.
Матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання

ж
_    1  її+її.її 8ж:жз -жй    хж( ї                -І-      її(х8-ж

жж-^й§з\  (   жжґ,3;

ї

%©хж-її-
Y`     `-ґ

ж *     `с`  жіі§, -`ґ(S',§,,$,        :й
ї    її-    її\..(..

ж8}     §                zхжї

ї . \її
їїv- хiLїжй `  ж8їB

ж    єS{Sї§ржї КЖЇЖЖхх ?гйжїжZїї8§йхз,їїїї          ї

разом
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1.  документи, не завершені в діловодстві                         сільсько.і. раді]:

Ng № і назва опису Кількість Кількість Примітки
з/п примірників опису справ

1 2 3 4 5
1

2

3

4
5

Номери відсутніх справ
Всього прийнято:                         справ.2.АрхівсіjіьськоЇ ради:

№! № і назва опису Кількість Кількість Примітки
з/п примірників опису справ

1 2 3 4 5
1

2
3

4
5

Номери відсутніх справ
Всього прийнято :                       справ.Передаванняздійснив                  Приймання здійснивГоловаКомісі.і.зреорганізаці.і.

Клавдієво-Тарасівсько.і. селиіцно.і.  ради та                                                                                      2Микулицько.і.сільсько.і.ради

//

(підrшс)                               (П І Б)                 (підтс)                               Щ І Б)

2 Вказується посада особи ради ОТГ, яка приймає документи, Як правило, це - керівник підрозділу, який відповідає

за ведення діловодства у раді. Якщо у раді є окремий архівний підрозділ, то робите окремий акт на передачу
документів, незавершених в діловодстві ради, а окремо акт про передачу архjву такоЇ ради. Ще раз нагадуємо, що
якщо у раді отг є цілий архівний підрозділ, то приймати документи від ради ОТГ краще колегіально. Тоді,
відповідно, треба вказувати у рішенні про реорганізацію рад, що не одна особа приймає документи, а комісія з
працівників архівного підрозділу та поправити текст акту, зразок якого ми розглядаємо.

46



ш
нЕмішАЇвськА сЕлищнА рАдА

Бородянського рАйону киЇвськоЇ оБлАсті

пЕріпА сЕсія восьмого скликАння

рішЕння

Про виготовлення номерних гербових печаток та штамів

З метою належного надання адміністративних послуг на всій територі.і.
Неміша.і.всько.і. селищно.і. ради   та відповідно до постанови Кабінету Міністрів
Укра.і.ни  від  30  листопада  2011   року  №   1242  «Про  затвердження  Типово.і.
інструкці.і. з діловодства у центральних органах виконавчо.і. влади, Раді міністрів
Автономно.і. Республіки  Крим,  місцевих  органах  виконавчоЇ  влади,    Законів
Укра.і.ни «Про нотаріат», «Про державну реєстрацію  актів цивільного стану»,
від     19.10.2016   року   №736   «Про   затвердження   Типово.і.   інструкці.і.   про
порядок  ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та
інших   матеріальних  носі.і.в  інформаці.і.,  що  містять  службову  інформацію»,
Правил    організаці.і.   з   діловодства   та   архівного   зберігання   документів   у
держаних   органах,  органах  місцевого  самоврядування,  на  підприємствах,  в
установах і  організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиці.і. УкраЇни
від   18.06.2015  року №1000/5, керуючись ст.  25  Закону Укра.і.ни «Про місцеве
самоврядування в  Укра.і.ні» НемішаЇвська селищна рада ВИРІІІІИЛА:

1.  Виготовити :
1.1.    номерні гербову печатку та штамп №1 (опис в  додатку № 1);
1.2.    номерні гербову печатку та штамп №2 (опис  в додатку № 2).

2.  Відповідальність  за  збереження  печаток  та  штампів  до  видачі  .і.х
уповноваженим особам  покласти на керуючого справами (секретаря)



додаток № 1
до рішення Неміша'і'всько.і. селищноЇ ради
N9 01 -уІІІ-1 1
від 20 листопада 2020  року

Опис
гербово.і. печатки № 1

1.  Гербова  печатка  має  форму  правильного  кола  діаметром  40  мм,  краЇ
печатки обрамлено подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться
державний герб Укра.і.ни, під ним розміщується напис *Ідентифікаційний
код: 04359867*», ще нижче під ним -напис «№ 1». По зовнішньому колу
від   зовнішнього   обрамлення   зліва   направо   у   верхньому   рядку
розмііцується    напис    «*Укра.і.на*    Неміша.і.вська    селищна   рада*.    У
нижньому рядку розміікується напис   «*Бучанського району Ки.і.всько.і.
області*».

1.  для печатки використовується штемпельна фарба синього кольору.

опис
кутового штампу № 1

1.    Кутовий  штамп  має  форму  прямокутника  розміром  80  х  50мм  з
подвійним   бортиком.    У   центрі   кутового   штампу   знаходиться   напис,
зображений нижче на малюнку.

2. для штампу використовується штемпельна фарба синього кольору.

укра.l.на
Неміша.і.вська селищііа рада

Бучанськіій район
Кш.].вська область

Ідентифікаційний код  о4359867
07850 смт. Клавдієво-Тарасове
Вул. Генерала Небогатова, 8

Тел. 04577- 26235
«» р.

Секретар ради І. хоружа



додаток № 2
до рішення Неміша.і.всько.і. селищно.і' ради
Ng 01 -упІ-1 1
від 20 листопада 2020  року

опис
гербово.і. печатки № 2

1.  Гербова  печатка  має  форму  правильного  кола  діаметром  40  мм,  кра.і.
печатки обрамлено подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться
державний герб Укра.і.ни, під ним розмііцується напис *Ідентифікаційний
код: 04359867*», ще нижче під ним -напис «№ 2». ПО зовнішньому колу
від   зовнішнього   обрамлення   зліва   направо   у   верхньому   рядку
розміщується    напис    «*Укра.і.на*    Неміша.і.вська   селищна   рада*.    У
нижньому  рядку  розміщується  напис    *Бучанського  району  Ки.і.вськоЇ
області*».

2.  для печатки використовується штемпельна фарба синього кольору.

Опис
кутового штампу № 2

1.    Кутовий  штамп  має  форму  прямокутника  розміром  80  х  50мм  з
подвійним   бортиком.    У   центрі   кутового   штампу   знаходиться   напис,
зображений нижче на малюнку.

2. для штампу використовується штемпельна фарба синього кольору.

укра.1.на
Неміша.і.вська селищна рада

Бучанський район
Ки.і.вська область

Ідентифікаційний код  о4359867
07852 с. Микуличі
Вул. Центральна, 1

Тел. 04577-41941

_____р.

Секретарради             Q# І. хоружа
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нЕмішАЇвськА сЕлищнА рАдА

Бородянського рАйону киЇвсько.і. оБлАсті

пЕрпіА сЕсія восьмого скликАння

рішЕння
Про внесення змін до рішення 44  сесі.і. УІІ скликання Неміша.і.вськоЇ селищноЇ
ради від 18.12.2019 року «Про затвердження структури виконавчого апарату
Неміша.і.вськоЇ селищно.і. ради,  кошторису видатків  на утримання ради  та .і-і.
виконавчого апарату, впорядкування умов оплати праці виконавчого апарату

на 2020 рік».

Приймаючи  до  уваги  рішення  №  01-УІІІ-6  від  20.11.2020  року  «Про
затвердження керуючого справами( секретаря) Неміша.і.всько.і. селищно.і. ради», з
метою  забезпечення  виконання  повноважень  щодо  державно.і.  реєстраці.і.  актів
цивільного  стану  на  територі.і.  НемішаЇвсько.і.  селищноЇ  ради,     відповідно  до
пункту  6  частини  4  статгі  42  Закону  Укра.і'ни  «Про  місцеве  самоврядування  в
Укра.і.ні», Неміша.і.вська селиіцна рада    В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити    структуру    виконавчого    апарату    селищноЇ   ради    і    його
чисельність в кількості 21 штатна одиниця на 2020 р, згідно з додатком 1.

2. Головному бухгалтеру виплати прово{
та розпорядження голови Неміша.і.всько.і. сели

Селищний голова

смт Немішаєве
Ng 01 -УІП-1 2
20.1 1.2020 р

іючого штатного розпису

. Перевозник
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нЕмішАЇвськА сЕлищнА рддА

Бородянського рАйону киЇвськоЇ оБлАсті

пЕріпА сЕсія восьмого скликАння

рішЕння

Про утворення робочо.і. ірупи із розробки Статуту, Регламенту, Положення про
постійні комісі.і.  Неміша.і.вськоЇ селищно.і. ради

Приймаючи до уваги пропозиціЇ депутатів щодо необхідності відкритого
обговорення  та  підготовки  Регламенту  Неміша.і.всько.і.  селищно.і.  ради  VПІ
скликання,    Положення про постійні комісіЇ, Статуту територіально.і. іромади,
керуючись ст.  19, 59 Закону Укра.і.ни «Про місцеве самоврядування в УкраЇні»,
Законом Укра.і.ни «Про статус депутатів місцевих рад»,   Неміша.і.вська селищна
радавирш-:

1.  Створити  робочу  ірупу  для  підготовки  Регламенту  Неміша.і.всько.і.
селищно.і.  ради  VІП  скликання,    Положення  про  постійні  комісі.і.,
Статуту територіальноЇ іфомади в складі 1 1 ( одинадщти), осіб :

•   Голова  НемішаЇвськоЇ  селищно.і.  ради  -  Перевозник  Петро
Петрович;

•   Представники політичних партій, депутати від яких обрані до
Неміша.і.всько.і. селищноЇ ради - 8 ( вісім) осіб;

•   Секретар   НемішаЇвсько.і.   селищно.і.  ради   -  Хоружа   ірина
Михайлівна;


