
 

 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

9 сесія                                    VIІІ скликання 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

16 серпня 2021 року                    № 9-__/VIІІ 

 

Про прийняття майна на баланс   

                

          Відповідно до статей 26, 59, 60, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо впорядкування окремих питань організації діяльності 

органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», 

рішення Черкаської районної ради від 08.07.2021р. №11-4/VIII «Про передачу 

майна», Руськополянська сільська рада  

 

                                                     ВИРІШИЛА: 

1. Безоплатно прийняти з балансу Місцевої пожежної охорони 

Черкаського району на баланс  Руськополянської сільської ради об’єкт 

незавершеного будівництва с. Руська Поляна вартістю 47605,67грн. (Сорок сім 

тисяч шістсот п’ять грн. 67 коп.), що знаходиться за адресою:                         

вул. Шевченка, 1А, с. Руська Поляна. 

2. Включити до складу комісії з прийняття – передачі майна, зазначеного 

в п.1 даного рішення, зі сторони Руськополянської сільської ради: 

Прудивуса Анатолія Леонідовича - заступника сільського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради; 

Шпак Надію Антонівну - секретаря сільської ради, виконкому; 

Шпак Юлію Василівну - начальника відділу планування 

бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера виконавчого 

комітету  Руськополянської сільської ради; 

Болотюк Валентину Григорівну-начальника відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин, комунальної власності, житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради; 

Чередніченко Вікторію Вікторівну- начальника юридичного відділу 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради. 

3. Затвердити передавальний акт майна, зазначеного в пункті 1 даного 

рішення, згідно з додатком 1. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

           Сільський голова                                              Олег ГРИЦЕНКО 
  



 

 

Додаток 1  

до рішення сільської ради  

від 16.08.2021 року № 9-__/VIІІ 

 

 

 

Передавальний  акт   

балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів Місцевої 

пожежної охорони Черкаського району до правонаступника 

Руськополянської сільської ради 

 

Ми, що нижче підписалися, голова та члени комісії з ліквідації Місцевої 

пожежної охорони Черкаського району, створеної згідно Розпорядження 

Голови Черкаської районної державної адміністрації № 231 від 29 жовтня 2020 

року у складі: голова комісії, ШВЕД Андрій Якович – начальник Місцевої 

пожежної охорони Черкаського району (ідентифікаційний номер 1813913299), 

члени комісії: БУЛАВА Альона Костянтинівна– головний бухгалтер Місцевої 

пожежної охорони Черкаського району (ідентифікаційний номер 3299212420), 

НОВИЦЬКА Ірина Миколаївна – діловод Місцевої пожежної охорони 

Черкаського району (ідентифікаційний номер 2889916469) та від імені 

Руськополянської сільської територіальної громади: ПРУДИВУС Анатолій 

Леонідович – заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, ШПАК Надія Антонівна – секретар сільської ради, виконкому, 

ШПАК Юлія Василівна – головний бухгалтер, начальник відділу планування 

бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради, БОЛОТЮК Валентина Григорівна – начальник відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин, комунальної власності, 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради, ЧЕРЕДНІЧЕНКО Вікторія Вікторівна – начальник юридичного 

відділу виконавчого комітету Руськополянської сільської ради,  

керуючись рішенням Черкаської районної ради № 11-4/VIII від 08 липня 2021 

р., а також рішенням Руськополянської сільської ради № 7-11/VIII від 04 

червня 2021р., склали цей акт про передачу у власність Руськополянської 

сільської територіальної громади в особі Руськополянської сільської ради з 

балансу Місцевої пожежної охорони Черкаського району: 

№ 

п/п 
Найменування 

Рік 

випуску 

(придба

ння ) 

інвен-

тарний 

номер 

од.вимі

ру 

Кіль-

кість 

Первісна 

вартість 

Сума 

амортизації 

Балансова 

вартість 

1. Незавершене 

будівництво с. 

Руська Поляна 

27.02.2008  шт. 1 47 605,67 0,00 47 605,67 

Рахунок 1311 "Капітальні інвестиції в основні 

засоби" 
1 47 605,67 0,00 47 605,67 

 

 



 

Від імені Руськополянської сільської територіальної громади прийняли майно: 

______________________________________ПРУДИВУС Анатолій Леонідович 

____________________________________ ШПАК Надія Антонівна 

____________________________________ ШПАК Юлія Василівна 

____________________________________ БОЛОТЮК Валентина Григорівна  

___________________________________ЧЕРЕДНІЧЕНКО Вікторія Вікторівна  

Ліквідаційна комісія з припинення діяльності: 

____________________________________   ШВЕД Андрій Якович 

____________________________________   БУЛАВА Альона Костянтинівна  

____________________________________   НОВИЦЬКА Ірина Миколаївна 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


