
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

 

10 сесія                      VІІІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

05 жовтня 2021 року                                                           № 10-7/VІІІ                     
 

Про передачу майна, що є комунальною власністю  

територіальної громади,  в оперативне управління та  

на баланс   Комунального підприємства «Геронимівка»  

Руськополянської сільської ради 

   

      Відповідно до ст.137 Господарського кодексу України, статей 26, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

клопотання начальника Комунального підприємства «Геронимівка» 

Руськополянської сільської ради від 23.09.2021 №59,  за погодженням  

постійної комісії з питань комунальної власності, житлово – комунального та 

дорожнього господарства, інфраструктури, надзвичайних ситуацій, 

енергозбереження та енергоефективності, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати майно сільської комунальної власності територіальної 

громади в оперативне управління та на баланс Комунальному підприємству 

«Геронимівка» Руськополянської сільської ради, а саме: частину 

нежитлового приміщення: А-1,а, а1: приміщення 1 поверху з №2-1 по №2-14  

площею 203,1 кв. м., що розташоване за адресою: Черкаська область, 

Черкаський район, с. Геронимівка, вул. Вернигори, 25, реєстраційний номер 

об’єкта нерухомого майна  1821951771249, інвентарний номер 1013100032, 

первісна вартість 10792,00 грн., залишкова вартість 0,00 грн. 

 2. Здійснити передачу майна, зазначеного в п.1 даного рішення  в 

оперативне управління та на баланс згідно чинного законодавства та 

провести зміни в облікових документах. 

3. Створити комісію для прийняття-передачі майна у складі: 

Голова комісії: 

Прудивус Анатолій Леонідович – 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; 

 



 Болотюк Валентина Григорівна - начальник відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин, комунальної власності, житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради; 

Чередніченко Вікторія Вікторівн - начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету  Руськополянської сільської ради; 

Тимарський Олександр Станіславович – начальник Комунального 

підприємства «Геронимівка» Руськополянської сільської ради; 

Черненко Світлана Степанівна - головний бухгалтер Комунального 

підприємства «Геронимівка» Руськополянської сільської ради. 

4. Сільському голові  Гриценку Олегу Григоровичу та  начальнику 

Комунального підприємства «Геронимівка» Руськополянської сільської ради 

Тимарському Олександру Станіславовичу  укласти договір  про  передачу 

нерухомого майна, що є комунальної власністю територіальної громади, в 

оперативне управління Комунального підприємства «Геронимівка» 

Руськополянської сільської ради. 

5. Договір про передачу майна, що є комунальною власністю 

територіальної громади, в оперативне управління  зареєструвати в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, житлово – комунального та дорожнього 

господарства, інфраструктури, надзвичайних ситуацій, енергозбереження та 

енергоефективності. 

 
 

       Сільський голова                                          Олег ГРИЦЕНКО 

 

             


