
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Руськополянської сільської ради 

                                                                                                  від 26.02.2021 № 5-12/VIIІ 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

с. Руська Поляна                                                              «____» ________ 2021 р. 

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації 

Дубіївської сільської ради, створеної рішенням Руськополянської сільської ради 

від 15.12.2020 № 2-21/VIIІ у складі: 

Голова комісії:  

Гриценко Олег Григорович  сільський голова Руськополянської 

сільської ради 

Заступник голови комісії: 

Пашкевич Юлія Андріївна  заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Члени комісії: 

Шпак Юлія Василівна  головний бухгалтер, начальник відділу 

планування, бухгалтерського обліку та 

звітності виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
 

Кривошея Олександр Іванович   староста села Дубіївка 
 

Чередніченко Вікторія Вікторівна  начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 
 

Лимаренко Алла Олексіївна  головний бухгалтер Дубіївської 

сільської ради 

керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, ст. 25, 26, 59, п. 6-1 

Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве 

самоврядування» в Україні», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу 

України, ст. 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», склали цей акт про 

наступне: 

1. Руськополянська сільська рада (ЄДРПОУ 26357573, місцезнаходження: 

вул. Шевченка, 67, с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської 

області) внаслідок реорганізації Дубіївської сільської ради (ЄДРПОУ 

26323309, місцезнаходження: вул. 1 Травня, 1, с. Дубіївка, Черкаського 

району, Черкаської області) шляхом приєднання до Руськополянської 

сільської ради є правонаступником майна, активів та зобов’язань 

Дубіївської сільської ради, а саме: 

1.1. Необоротних активів (балансова вартість) – 3 487 580,06 грн., у т. ч.: 



- Основні засоби – 2 935 287,11 грн.; 

- Інші необоротні матеріальні активи – 552 292,95 грн.; 

1.2. Виробничі запаси – 104 145,03 грн.; 

1.3. Грошових коштів - 1 208 704,85 грн.; 

1.4. Дебіторської заборгованості – 0,00 грн., у т. ч.; 

- Перед бюджетом - 0,00 грн.; 

- З оплати праці - 0,00 грн.; 

1.5. Кредиторської заборгованості - 0,00 грн., у т. ч.; 

- Перед бюджетом - 0,00 грн.; 

- З оплати праці - 0,00 грн. 

2. Разом із майном Дубіївської сільської ради Руськополянська сільська рада 

приймає документи, що підтверджують право власності (володіння, 

користування, розпорядження) та об’єкти основних засобів та документів, 

які підтверджують право власності або користування земельними 

ділянками.  

 

Додатки до передавального акту: _______ на ____ аркушах. 

Усього: ________ аркушів. 

 

 

Комісія з реорганізації Дубіївської сільської ради: 

 

Голова комісії:    _____________  О. Г. Гриценко 
(підпис)                                                      (ПІБ) 

Заступник голови комісії: _____________  Ю. А. Пашкевич 
(підпис)                                                      (ПІБ) 

Члени комісії:   _____________  Ю. В. Шпак 
(підпис)                                                      (ПІБ) 

______________  О. І. Кривошея 
(підпис)                                                      (ПІБ) 

     ______________  В. В. Чередніченко 
(підпис)                                                      (ПІБ) 

     ______________  А. О. Лимаренко 
(підпис)                                                      (ПІБ) 

 

Від імені Руськополянської сільської ради прийняли: 

 ___________________               Н. А. Шпак 
                      (підпис)                                                          (ПІБ) 

___________________                Я. Ю. Ровнягіна 
                       (підпис)                                                          (ПІБ) 

___________________                В. Г. Болотюк 
                           (підпис)                                                          (ПІБ) 


