
ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

                 .12.2020                                                                      №4 -__ /VIII 

Про згоду прийняти у  комунальну власність 
Тернівської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади Черкаської області 
індивідуально визначене майно державної 
власності «Інклюзивно-ресурсний центр»

Відповідно до статті 25, пункту 2 статті 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  законів  України  «Про  передачу  об’єктів  права
державної  та  комунальної  власності»,  «Про  добровільне  об’єднання
територіальних громад», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,
враховуючи рішення Тернівської сільської ради від 25.09.2020 року № 29-1/ VІІ
«Про передачу  об’єктів  спільної  комунальної  власності  громад Смілянського
району», рішення Смілянської районної ради від 22.10.2020 року № 63-7/VII
«Про  безоплатну  передачу  юридичної  особи  -  комунальної  установи
«Інклюзивно-ресурсний центр» Смілянської районної ради Черкаської області,
його  нерухомого,  рухомого  майна  та  інших  необоротних  активів  зі  спільної
власності  територіальних громад сіл,  селищ Смілянського району Черкаської
області у комунальну  власність  Тернівської сільської ради Черкаської області»,
висновок постійно діючої комісії сільської ради з питань планування бюджету,
фінансів   та   соціально  - економічного  розвитку,  з  метою  забезпечення
діяльності інклюзивно-ресурсного центру, Тернівська сільська рада, -

в и р и ш и л а: 

1.  Надати  згоду  на  безоплатне  прийняття  до  комунальної  власності
Тернівської  сільської  ради  об’єднаної  територіальної  громади  Черкаського
району  Черкаської  області  об’єктів  державної  власності  індивідуально
визначеного  майна  для  забезпечення  діяльності   КУ  «Інклюзивно-ресурсний
центр»),  згідно з додатком (далі - майно).

2.  Тернівська  сільська  рада  об’єднаної  територіальної  громади
зобов’язується  вищевказане  майно використовувати  за  цільовим призначення
для  забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру та не передавати це
майно у приватну власність.



3.  Ініціювати перед Смілянською районною державною адміністрацією
питання  передачі  до  комунальної  власності  Тернівської  сільської  ради
об’єднаної територіальної громади вищевказаного майна.

4.  Створити  комісію  з  питань  прийняття  вищезазначеного  майна у
комунальну власність Тернівської сільської ради 

Голова комісії:   Кривда Юрій Іванович

          Члени комісії: 

Атопкін Сергій 
В’ячиславович

- головний  спеціаліст  - юрист   відділу  юридично –
кадрового забезпечення 

Гончаренко 
Тетяна  
Віталіївна

- головний бухгалтер – начальник відділу 
бухгалтерського обліку  та звітності Тернівсьскої 
сільської ради

Осадча Юлія 
Петрівна

- в. о. начальника фінансового відділу  

Ляшенко Інна 
Миколаївна 

- в. о. начальника відділу освіти 

         4. Контроль за виконанням рішення покладаю на постійно діючу комісію 
сільської ради з питань планування    бюджету, фінансів та  соціально-
економічного розвитку .

Сільський голова                                                             Юрій   КРИВДА 



Додаток 
до рішення сільської ради 
від      __12.2020 № 4 - /  VIII

ПЕРЕЛІК

індивідуально визначеного майна державної власності, що приймаються у 
комунальну власність Тернівської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади Черкаської області для забезпечення діяльності 
інклюзивно-ресурсного центра

Назва
Одиниця 
виміру Кількість

Первісна 
вартість

Комп"ютер НР200 шт 1 30000,00
Ноутбук Lenovo Idea Pad шт 1 16780,00
Ноутбук НР250 шт 1 14500,00
 БФП Samsung SL-M2870FD шт 1 9500,00
Шафа шт 1 7912,00
Ламінатор Agent OL250 шт 1 3000,00
Стільці шт 10 6418,00
Персональний комплект(столи) шт 1 4325,00
Персональний комплект(столи) шт 5 14310,00
Миша Esperanza Extreme шт 1 100,00
 Клавіатура Vinga шт 1 120,00
Загальна первісна вартість майна 106965,00

Сільський голова                                                             Юрій   КРИВДА 


