
ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

________12.2020р.                                                          № 4 -   /VIII

 Про прийняття у комунальну 
власність Тернівської сільської ради 
зі спільної власності територіальних громад
сіл Смілянського району – Комунальну установу 
«Інклюзивно-ресурсний центр»

  Відповідно до статей 26, 60 Закону України  «Про місцеве самоврядування в
Україні» , Законів України «Про внесення змін до бюджетного кодексу України
щодо  особливостей  формування  та  виконання  бюджетів  об’єднаних
територіальних  громад»,  «Про  передачу  об’єктів  права  державної  та
комунальної власності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб  –  підприємців  та  громадських  формувань»,  враховуючи  рішення
Тернівської  сільської  ради від  25.09.2020 № 37-1/VII «Про надання згоди на
безоплатну передачу у комунальну власність ОТГ об’єктів спільної комунальної
власності  громад  Смілянського  району»,  враховуючи  рішення  сільських  рад
«Про  згоду  на  безоплатну  передачу  у  комунальну  власність  ОТГ  об’єктів
спільної  комунальної  власності  громад  Смілянського  району»,  рішення
Смілянської  районної  ради  від  22  жовтня  2020  року  №63-5/ VII,  з  метою
забезпечення  надання  максимально  повного  і  якісного  комплексу  послуг
жителям  територіальних  громад  Тернівської  сільської  ради  та  територіально
наближених громад сільська рада вирішила:

1. Прийняти безоплатно об’єкт  спільної  власності  територіальних громад,
сіл,  селищ  Смілянського  району  у  комунальну  власність  Тернівської
сільської  ради  юридичну  особу  –  Комунальну  установу  «Інклюзивно-
ресурсний  центр»,  в  т.ч.  основні  та  оборотні  фонди,  інше  майно  та
активи,  які  обліковані  на  балансі,  в  тому  числі  закріплені  на  праві
оперативного управління, майнові та немайнові права тощо.

(юридична адреса вул.  Центральна,35 с.Тернівка Смілянський район, Черкаська
обл., 20733 т.0972066681, e-mail: ternotg@ukr.net , код в ЄДРПОУ  26358259).



2. Затвердити акти прийому-передачі майна, в тому числі основних та 
оборотних фондів, іншого майна та активів тощо,  Комунальної установи 
«Інклюзивно-ресурсний центр» згідно з додатком. 

3. Увійти до складу засновників та власників юридичної особи, прийнятої в 
комунальну власність Тернівської сільської ради згідно з цим рішенням. 

4. Визначити та затвердити назву прийнятої в комунальну власність 
Тернівської сільської ради згідно з цим рішенням юридичної особи –
   « Інклюзивно-  ресурсний    центр »Тернівської сільської ради  
Смілянського району  Черкаської області
_______________________________________________________________

5. Встановити , що нова назва юридичної особи « Інклюзивно-  ресурсний    
центр »Тернівської сільської ради  Смілянського району  Черкаської
є правонаступником усіх прав та обов’язків  Комунальної установи 
«Інклюзивно-ресурсний центр» на момент прийняття (код в ЄДРПОУ 
42302534).

6. Затвердити Статут ( нова назва КУ) в новій редакції згідно з додатком .
7. Внести зміни в реєстраційні дані юридичної особи, прийнятої згідно з 

цим рішенням. 
8. Визначити балансоутримувачем прийнятого закладу,  його майна. В тому 

числі основних та оборотних фондів, іншого майна та активів, майнових 
та немайнових прав юридичної особи – (нова назва  Комунальної 
установи).

9. Доручити   сільському голові Кривді Юрію Івановичу    вжити необхідних
заходів для внесення змін в реєстраційні дані юридичної особи, 
перереєстрації прав на майно,  в тому числі : транспортні засоби, та інші 
об’єкти права згідно з чинним законодавством України. 

10.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії сільської 
ради з питань планування бюджету,фінансів та соціально – економічного 
розвитку.

Сільський   голова                                           Юрій   КРИВДА


