
                                                            Додаток 

                                                                                                       до рішення виконавчого комітету  

                                                                                                     Руськополянської сільської ради 

                                                                                          від  19.01.2023 року  № __ 

 

АКТ 

інвентаризації та обстеження майна 

 

с. Руська Поляна                                                                    «____» січня 2023 року  

 

         Нами, комісією по інвентаризації майна на території Руськополянської 

сільської територіальної громади в складі:  

Голова комісії: 

Пашкевич Юлія Андріївна – заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Члени комісії : 

Прудивус Анатолій Леонідович - заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 

Шпак Надія Антонівна – секретар сільської ради та виконкому; 

Шпак Юлія Василівна - начальник відділу планування, бухгалтерського 

обліку та звітності, головний бухгалтер; 

Болотюк Валентина Григорівна – начальник відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин, комунальної власності, житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради; 

Шевченко Вікторія Вікторівна – начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради; 

Хряпак Юлія Сергіївна – начальник Фінансового управління 

Руськополянської сільської ради, 

здійснено обстеження автомобільної  дороги, що сполучає с. Руська Поляна 

Черкаського району та Головний центр підготовки особового складу Державної 

прикордонної служби України імені Генерал – майора Ігоря Момота  та є 

продовженням вулиці Небесної Сотні села Руська Поляна. Комісією 

встановлено, що вказана дорога розташована в адміністративних межах 

Руськополянської сільської ради за межами населеного пункту Руська Поляна 

та пролягає через земельну ділянку державної форми власності в лісовому 

масиві, що перебуває в постійному користуванні ДП «Черкаське лісове 

господарство». Протяжність об’єкта  складає орієнтовно 2200 метрів, а  ширина 

близько 6 метрів. 



Вказана автомобільна дорога не перебуває на балансі Руськополянської 

сільської ради, Виконавчого комітету Руськополянської сільської ради. 

Автомобільна дорога має асфальтне покриття незадовільного стану,  

капітальний ремонт покриття проїжджої частини не проводився жодного разу, 

зношеність дороги -100%. В зв’язку із цим, на окремих ділянках конструктив 

дорожнього одягу втратив свою несучу здатність і не витримує інтенсивних рух  

великогабаритних транспортних засобів та потребує якнайшвидшого 

капітального ремонту. 

В зв’язку із чим, комісією вирішено звернутися до Черкаської обласної 

військової (державної) адміністрації, ДП «Служба місцевих автомобільних 

доріг у Черкаській області»,  Служби автомобільних доріг у Черкаській області, 

Філії «Черкаське лісове господарство» Державного спеціалізованого 

господарського підприємства «Ліси України» (ДП «Черкаське лісове 

господарство»), Навчального центру підготовки молодших спеціалістів 

Державної прикордонної служби України ім. Генерал – майора Момота для 

встановлення власника (балансоутримувача) автомобільної  дороги, що 

сполучає с. Руська Поляна Черкаського району та Навчальний центр підготовки 

молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України ім. Генерал – 

майора Момота протяжністю орієнтовно 2200 метрів  та шириною близько                

6 метрів  з метою подальшого вирішення питання проведення капітального 

ремонту вищевказаної автомобільної дороги, що розташована в 

адміністративних межах Руськополянської сільської ради. У разі встановлення, 

що вказана дорога є безхазяйною, винести на розгляд чергової сесії 

Руськополянської сільської ради питання про визнання її комунальною 

власністю Руськополянської сільської ради.  

 

Голова комісії  

        Пашкевич Юлія Андріївна                      ____________________ 

 

        Члени комісії  

        Прудивус Анатолій Леонідович            ____________________ 

        Шпак Надія Антонівна                           ____________________ 

        Шпак Юлія Василівна                             ____________________ 

        Болотюк Валентина Григорівна             ____________________ 

        Шевченко Вікторія Вікторівна               ____________________ 

        Хряпак Юлія Сергіївна                            ____________________ 

 

Секретар виконавчого комітету                                                           Надія ШПАК 

 


