
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
 

 24 сесія VIII скликання 
 

 ПРОЄКТ РІШЕННЯ 
 

 23 вересня 2022 року                     № ___ 
 
Про припинення права 
господарського відання 
 
 З метою підвищення ефективності та раціонального використання майна 
комунальної власності Руськополянської сільської ради, відповідно до ст.136 
Господарського кодексу України, та статей 26, 59, 60, Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Руськополянська сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 1. Припинити Комунальному підприємству «Господар 2017» 
Руськополянської сільської ради право господарського відання щодо 
спеціального вантажного автомобіля сміттєвоз -С, марка АТ, модель 2121, номер 
шасі Y99AT2121K0D21045, реєстраційний номер СА 4719 НХ (свідоцтво про 
реєстрацію транспортного засобу СХС 418910 від 21.07.2020р.), інвентарний 
номер 101510001 (далі - Майно) за договором про передачу майна, що є 
комунальною власністю територіальної громади у господарське відання від 
21.09.2020року №52. 

2.   Вилучити з господарського відання Комунального підприємства 
«Господар 2017» Руськополянської сільської ради Майно та передати його на 
баланс Виконавчого комітету Руськополянської сільської ради. 

3. Створити комісію з приймання – передачі Майна з балансу 
Комунального підприємства «Господар 2017» Руськополянської сільської ради 
на баланс Виконавчого комітету Руськополянської сільської ради в складі:  

 Прудивус Анатолій Леонідович – заступник сільського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради; 

 Чередніченко Вікторія Вікторівна – начальник юридичного відділу 
виконавчого комітету Руськополянської сільської ради; 

 Болотюк Валентина Григорівна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, земельних відносин, комунальної власності, житлово – 
комунального господарства виконавчого комітету Руськополянської сільської 
ради; 



 Шпак Юлія Василівна – начальник відділу планування бухгалтерського 
обліку та звітності, головний бухгалтер виконавчого комітету Руськополянської 
сільської ради; 

 Коваленко Юрій Олексійович – начальник Комунального підприємства 
«Господар 2017»; 

 Дудник Надія Василівна – бухгалтер Комунального підприємства 
«Господар 2017». 
 4. Відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого 
комітету Руськополянської сільської ради здійснити приймання - передачу 
Майна в установленому чинним законодавством України порядку. 

5. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


