
 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

    ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Восьмої сесії 

 

   26.03.2021 р.                                 Летичів                                               № 5 

  

Про  передачу товарно- матеріальних 

цінностей   

 

       Розглянувши рішення сесії  Летичівської  селищної  ради  ради № 29 від  

28.01.2021року «Про відміну  рішення 87 сесії Летичівської  селищної  ради 

№81 від  26.05.2020року « Про  припиненння юридичної  особи»»,керуючись  

статті 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Летичівська селищна рада,   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 1.Передати з  балансу Летичівської  селищної  ради  на  баланс відділу  освіти, 

молоді та  спорту  товарно – матеріальні  цінності   згідно  додатку. 

 2.Відділу  бухгалтерського  обліку та  фінансової  звітності провести передачу  

згідно  чинного  законодавства. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку,  

житлово-комунального  господарства, комунальної  власності промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та  сфери  послуг ( голова комісії 

Морозова О.М.) 

 

 

 

          Селищний голова                                                       Ігор  ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 1 

до рішення Летичівської селищної ради 

від 26.03.2021 р. № 5 

 

Акт приймання-передачі  

товарно-матеріальних цінностей, необоротних матеріальних активів, 

основних засобів, продуктів харчування, бібліотечних фондів, 

медикаментів та перев’язувальних матеріалів 

 смт Летичів                                                               «___»________2021 року 

 

Ми що нижче підписалися про те що,  

Летичівська селищна рада (ЄДРПОУ 04404548), в складі постійно діючої 

комісії з питань прийняття,передачі та списання товарно-матеріальних 

цінностей, основних засобів та необоротних активів, створеної 

розпорядженням голови Летичівської селищної ради   від 18.01.2021 року 

№11:  

-Голова комісії: Пузарецький Володимир Іванович – заступник 

селищного голови 

-Члени комісії: 

Кордиш Сергій Володимирович – начальник відділу житлово-

комунального господарства, інфраструктури, охорони навколишнього 

середовища; 

Балич Олександрівна Іванівна – головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, інфраструктури, охорони навколишнього 

середовища; 

Ніцевич Олена Вікторівна – головний спеціаліст відділу бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності; 

Коберник Олена Володимирівна – начальник юридичного відділу; 

ПЕРЕДАЄ: 

а Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради (ЄДРПОУ 

40231184) в складі комісії з списання та оприбуткування ТМЦ: 

Голови комісії: Човчі  Владислава Степановича – головного спеціаліста відділу 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради  

Членів комісії : В.о. головного бухгалтера централізованої бухгалтерії Лоюк 

Галини Петрівни; 

Інспектора по кадрах  Сапіташ Рімми Володимирівни; 

Інженера-електроніка  Маринюка Миколи Миколайовича; 

Інженера-механіка Горбатюка Миколи Дмитровича; 

       

 

 

ПРИЙМАЄ: 

№ 

з/п 

Рахунок Найменування  Дебет Кредит 

1 1015 Транспортні засоби 9227915,60  



2 1014 Машини та обладнання 169249,00  

3 1112 Бібліотечні фонди 19011,29  

4 1113 Малоцінні необоротні 

матеріальні активи 

76801,00 

 

 

5 1411 Знос основних засобів  4563224,60 

6 1412 Знос інших 

необоротних 

матеріальних активів 

 47891,90 

7 1511 Продукти харчування 116731,92  

8 1512 Медикаменти та 

перев’язувальні матеріали 

63912,44 

 

 

9 1513 Будівельні матеріали 4765,00  

10 1514 Пально-мастильні матеріали 1327147,82  

11 1515 Запасні частини 100040,05  

12 1812 Малоцінні та 

швидкозношувані предмети 

69549,05  

Додатки до акту приймання-передачі:  Інвентаризаційні описи необоротних 

активів, запасів, відомість по залишках продуктів харчування. 

Від Летичівської селищної ради, комісія: 
Голова комісії:  

 

_________________________ 

(підпис) 

Пузарецький В.І. 

 (ПІБ) 

Член комісії _________________________ 

(підпис) 

Кордиш С.В. 

 (ПІБ) 

Член комісії: _________________________ 

(підпис) 

Балич О.І. 

 (ПІБ) 

Член комісії:  

 

_________________________ 

(підпис) 

Ніцевич О.В. 

 (ПІБ) 

Член комісії:  _________________________ 

(підпис) 

Коберник О.В. 

 (ПІБ) 

 

Від Відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради, комісія 
 
Голова комісії: _________________________ 

(підпис) 

Човча В.С. 

 (ПІБ) 
Член комісії _________________________ 

(підпис) 

Лоюк Г.П. 

(ПІБ) 
Член комісії: _________________________ 

(підпис) 

               Сапіташ Р.В 

Член комісії:  

 
_________________________ 

(підпис) 

Маринюк М.М. 

                 (ПІБ) 
Член комісії:  _________________________ 

(підпис) 

Горбатюк М.Д. 

                     (ПІБ) 

 

Секретар селищної ради                                Василь ПРОВОЗЬОН 

 


