
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від 16 грудня 2020 р. № 1321 

Київ 

Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо утворення 
та реорганізації районних державних адміністрацій, а також 

правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних 
державних адміністрацій, що припиняються 

Відповідно до статті 7
1
 Закону України “Про місцеві державні 

адміністрації” Кабінет Міністрів України постановляє: 
Затвердити Порядок здійснення заходів щодо утворення та 

реорганізації районних державних адміністрацій, а також 
правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних 
адміністрацій, що припиняються, що додається. 

 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ 

Інд. 82 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 16 грудня 2020 р. № 1321 

ПОРЯДОК  
здійснення заходів щодо утворення та реорганізації  

районних державних адміністрацій, а також правонаступництва  
щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій,  

що припиняються 

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення заходів, пов’язаних з 
утворенням або реорганізацією райдержадміністрацій, а також 
правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків райдержадміністрацій, 
що припиняються, у зв’язку із зміною адміністративно-територіального 
устрою України. 

2. Дія цього Порядку поширюється на райдержадміністрації, які у 
зв’язку з прийняттям постанови Верховної Ради України від 17 липня  
2020 р. № 807-IX “Про утворення та ліквідацію районів” підлягають 
утворенню та/або реорганізації. 

3. Райдержадміністрації утворюються та реорганізуються Кабінетом 
Міністрів України за поданням Мінрегіону. 

4. Якщо територія району, ліквідованого Верховною Радою України 
(далі — ліквідований район), включається до території новоутвореного 
району, в адміністративному центрі якого вже існує райдержадміністрація, 

райдержадміністрація, що діяла на території ліквідованого району, 
реорганізується шляхом її приєднання до райдержадміністрації, 
розташованої в адміністративному центрі новоутвореного району. 

5. Якщо частини території ліквідованого району включаються до 
складу кількох новоутворених районів, в адміністративних центрах яких 
вже існують райдержадміністрації, райдержадміністрація, що діяла на 
території ліквідованого району, реорганізується шляхом її приєднання до 
райдержадміністрації, розташованої в адміністративному центрі 
новоутвореного району, до якого включена більша частина території 
ліквідованого району. 

6. У разі відсутності райдержадміністрації в адміністративному центрі 
новоутвореного району, до території якого включаються ліквідовані 
райони, утворення відповідної райдержадміністрації здійснюється шляхом 
утворення нової юридичної особи публічного права з подальшим 
приєднанням до неї райдержадміністрацій ліквідованих районів, території 
яких було включено до складу відповідного новоутвореного району. 
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7. Перехід повноважень, прав та обов’язків (публічно-владне 
правонаступництво) райдержадміністрацій, що припиняються, до 
райдержадміністрацій новоутворених районів здійснюється: 

у разі існування райдержадміністрації в адміністративному центрі 
новоутвореного району та приєднання до неї райдержадміністрацій, що 
припиняються, ліквідованих районів — з моменту утворення комісії з 
реорганізації райдержадміністрації, що припиняється (далі — комісія з 
реорганізації); 

у разі утворення на території новоутвореного району 
райдержадміністрації, в адміністративному центрі якого була відсутня така 
райдержадміністрація, — з моменту державної реєстрації 
райдержадміністрації як юридичної особи публічного права та утворення 
комісії з реорганізації. 

8. Перехід майна, майнових прав та обов’язків райдержадміністрацій, 
що припиняються, до райдержадміністрацій новоутворених районів 
здійснюється: 

у разі існування райдержадміністрації в адміністративному центрі 
новоутвореного району та приєднання до неї райдержадміністрацій, що 
припиняються, ліквідованих районів — з дня затвердження 
передавального акта комісії з реорганізації; 

у разі утворення райдержадміністрації на території новоутвореного 
району, в адміністративному центрі якого була відсутня така 
райдержадміністрація, — з моменту державної реєстрації 
райдержадміністрації як юридичної особи публічного права та 
затвердження передавального акта комісії з реорганізації. 

9. Передавальний акт складається комісією з реорганізації та 
затверджується головою облдержадміністрації. 

10. Райдержадміністрація, розташована в ліквідованому районі, 
продовжує здійснювати свої повноваження до моменту виникнення 
відповідного правонаступництва, передбаченого пунктами 7 і 8 цього 
Порядку. 

11. Райдержадміністрації, що припиняються, до складу яких входять 
структурні підрозділи із статусом юридичної особи публічного права, 
після набрання чинності актом Кабінету Міністрів України про 
реорганізацію відповідної райдержадміністрації, а у разі створення 
райдержадміністрацій на території новоутвореного району — після 
державної реєстрації створення райдержадміністрацій видають акт про 
реорганізацію структурних підрозділів райдержадміністрації, які мають 
статус юридичної особи публічного права. У акті про реорганізацію 
визначається її спосіб, заходи з реорганізації, строк її завершення та інші 
необхідні умови. 
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12. Голова облдержадміністрації: 
1) утворює комісії з реорганізації та затверджує їх персональний склад 

протягом 20 робочих днів з дня прийняття розпорядження Кабінету 
Міністрів України про утворення та реорганізацію райдержадміністрацій; 

2) затверджує плани вивільнення працівників райдержадміністрацій, 
що припиняються, за поданням голови комісії з реорганізації і в триденний 
строк надсилає такий план Секретаріату Кабінету Міністрів України, 
Мінфіну та Мінрегіону. 

13. Комісія з реорганізації забезпечує: 
1) здійснення державної реєстрації утворення райдержадміністрації 

новоутвореного району як юридичної особи публічного права; 
2) здійснення державної реєстрації рішення про припинення 

юридичної особи публічного права в результаті реорганізації шляхом 
приєднання; 

3) здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичні 
особи публічного права — райдержадміністрації, до яких приєднуються 
райдержадміністрації, що припиняються, та їх структурні підрозділи із 
статусом юридичних осіб публічного права; 

4) складення переліку підприємств, установ, організацій та майна, які 
належать до сфери управління райдержадміністрації, що припиняється; 

5) складення переліку підприємств, установ та організацій, 
засновником яких є райдержадміністрація, що припиняється; 

6) інвентаризацію активів та зобов’язань райдержадміністрації, що 
припиняється, або її структурних підрозділів із статусом юридичних осіб 
публічного права у порядку, передбаченому законодавством; 

7) здійснення заходів, пов’язаних з: 
виявленням кредиторів та задоволенням відповідно до законодавства 

їх вимог, одержанням дебіторської заборгованості; 
списанням дебіторської заборгованості, строк позовної давності якої 

минув і яка є безнадійною до стягнення відповідно до законодавства; 
повним відображенням у передавальному акті майна, прав та 

обов’язків райдержадміністрацій, що припиняються, які переходять до 
правонаступників — утворених райдержадміністрацій на території 
новоутворених районів та райдержадміністрацій, які існують в 
адміністративних центрах новоутворених районів; 

8) підготовку та подання на подальше затвердження передавальних 
актів райдержадміністрацій, що припиняються; 
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9) передачу активів та зобов’язань райдержадміністрацій, що 
припиняються, їх правонаступникам відповідно до затверджених 
передавальних актів; 

10) складення та подання фінансової та бюджетної звітності 
райдержадміністраціями, що припиняються; 

11) здійснення державної реєстрації припинення відповідних 
райдержадміністрацій; 

12) знищення печаток та штампів припинених райдержадміністрацій; 
13) організацію заходів, пов’язаних із звільненням та переведенням 

працівників райдержадміністрацій, що припиняються; 
14) вирішення інших питань відповідно до законодавства. 

Комісія з реорганізації організовує свою діяльність у формі засідань. 
Рішення комісії з реорганізації оформляється протоколами. Комісія з 
реорганізації є правоможною у разі, коли на її засіданні присутні більше 
половини її членів. Рішення комісії з реорганізації приймаються простою 
більшістю голосів від її складу. 

Під час виконання своїх повноважень комісія з реорганізації 
користується печаткою, бланками райдержадміністрації, до якої 
здійснюється приєднання райдержадміністрацій, що припиняються. 

14. Облдержадміністрація визначає головою комісії з реорганізації 
голову новоутвореної райдержадміністрації або райдержадміністрації, що 
припиняється, або його заступника. 

До складу комісії з реорганізації можуть входити працівники 
юридичної, кадрової, бухгалтерської служб райдержадміністрацій, що 
припиняються. За потреби до складу відповідної комісії можуть бути 
включені представники фінансово-економічних підрозділів 
облдержадміністрації, територіальних органів (підрозділів) 
заінтересованих центральних органів виконавчої влади за згодою 
відповідного керівника, а також у разі потреби інші посадові особи 
райдержадміністрації новоутвореного району, до якої переходять права та 
обов’язки райдержадміністрацій, що припиняються (її апарату та/або 
структурних підрозділів). 

У складі комісії з реорганізації визначається заступник голови комісії. 
Заступник голови комісії виконує обов’язки голови комісії з реорганізації у 
разі його відсутності чи неможливості здійснювати ним свої повноваження 
з інших причин. 

15. Голова комісії з реорганізації: 
1) організує роботу комісії з реорганізації; 
2) затверджує у семиденний строк після утворення комісії з 

реорганізації план заходів, пов’язаних з реорганізацією 
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райдержадміністрацій, готує та подає облдержадміністрації для 
затвердження план вивільнення працівників райдержадміністрацій, що 
припиняються; 

3) у порядку, передбаченому законодавством, забезпечує 
інвентаризацію активів та зобов’язань райдержадміністрацій, що 
припиняються, у тому числі утворює інвентаризаційну комісію; 

4) в установленому порядку вирішує питання щодо подальшого 
використання нерухомого майна, яке перебувало у користуванні 
райдержадміністрацій, що припиняються; 

5) інформує Кабінет Міністрів України про державну реєстрацію 
утворення та припинення відповідних райдержадміністрацій; 

6) здійснює інші функції відповідно до законодавства. 

Для здійснення своїх повноважень голова комісії з реорганізації видає 
розпорядження, використовуючи бланки райдержадміністрації, до якої 
здійснюється приєднання райдержадміністрацій, що припиняються. 

16. Передавальний акт складається комісією з реорганізації у 
визначені законодавством порядку та строки після завершення заходів з 
реорганізації, але не пізніше ніж протягом трьох місяців з дня набрання 
чинності актом Кабінету Міністрів України про реорганізацію відповідної 
райдержадміністрації, та підписується усіма членами комісії. 

Передавальний акт затверджується протягом 10 днів з моменту його 
складення розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням 
голови комісії з реорганізації. Зазначений документ повинен містити 
положення про правонаступництво щодо всіх фінансових (у тому числі 
боргових) зобов’язань райдержадміністрації, що припиняється, всіх його 
кредиторів та боржників, у тому числі зобов’язання, які оспорюються 
сторонами. 

17. Фінансування заходів, пов’язаних з утворенням та реорганізацією 
райдержадміністрацій, їх структурних підрозділів із статусом юридичної 
особи публічного права, здійснюється в межах коштів, передбачених на 
здійснення виконавчої влади законом про Державний бюджет України на 
відповідний рік. 

_____________________ 

 


