
ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

_______12.2020                                                                                       № 4-   \VIII

Про прийняття будівель із цілісними

майновими комплексами зі спільної 

власності територіальної громади 

села  Пастирське Смілянського 

району у комунальну власність 

Тернівської сільської ради 

Черкаської області.

Відповідно  до  статей  25,  26,  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»,  Цивільного  та  Господарського  кодексів  України,

Бюджетного  кодексу  України,  з  метою  забезпечення  повноцінного

функціонування  закладів  загальної  середньої  освіти Тернівської  сільської

ради, сільська рада В И Р І Ш И Л А:

         1. З  01 січня 2021 року прийняти із спільної власності територіальної

громади  села  Пастирське  Смілянського  району  у  спільну  власність

Тернівської  сільської  ради  з  балансу  відділу  освіти  Смілянської  районної

державної адміністрації  на баланс Тернівської сільської ради:

1.1. Цілісні майнові комплекси згідно з додатком 1;



      1.2.Прийняти поточні зобов’язання суб’єктів,  які передаються на дату

передачі.

         2.  Здійснити  процес  прийняття  майна  з  одночасною  передачею

установчих та підтверджуючих документів з підписанням відповідних актів.

         3. Спеціалісту І категорії з кадрових питань прийняти трудову книжку та

особову справу директора загальноосвітнього закладу та здійснити прийняття

кадрових  документів  закладу  освіти  від  відділу  освіти  Смілянської

райдержадміністрації до відділу кадрів  Тернівської сільської ради.

          4.Здійснити прийняття бухгалтерських  документів для нарахування

заробітної плати та ведення бухгалтерського обліку відділом бухгалтерського

обліку та звітності Тернівської сільської ради.

  5.Акти прийому-передачі подати на затвердження до сесії сільської ради.

6.Замовити  виготовлення  технічної  документації  для  подальшої  реєстрації

об’єктів комунальної власності згідно додатку 1.

7.Доручити  начальнику відділу  освіти Тернівської  сільської  ради провести

державну реєстрацію нерухомого майна   згідно додатку 1.

   8.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  секретаря

сільського  голови   Тернівської  сільської  ради  та  відділ  освіти  Тернівської

сільської ради.

  Сільський голова                                                                 Ю.І.Кривда

  



Додаток 1
до рішення сільської ради

ПЕРЕЛІК
будівель із цілісними майновими комплексами спільної власності

територіальної громади села  Пастирське Смілянського району, які
приймаються до комунальної власності Тернівської сільської ради 

№
п.п

.

Назва цілісних майнових 
комплексів

Адреса Баланс утримувач/
Орган управління

Освіта
Заклади загальної середньої освіти

1 Пастирська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів 
Смілянської районної ради 
Черкаської області 

Черкаська область,
Смілянський 
район, с. 
Пастирське, вул. 
Михайла 
Брайчевського, 7

Відділ освіти 
райдержадміністра
ції

      

Сільський голова                                               Ю.І.Кривда




