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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

   ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

 Тринадцятої сесії 

 

__.07.2021 р.                                      Летичів                                                   № __ 

 

Про передачу майна комунальної  

власності територіальної громади  

Летичівської  селищної ради на  

баланс відділу освіти, молоді та спорту  

Летичівської селищної ради 
 

З метою забезпечення  виконання своїх повноважень відділом освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради, керуючись  ст. 26,  ст. 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 135, ст. 137 

Господарського кодексу України, Цивільного Кодексу України  сесія 

селищної ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати на баланс  відділу освіти, молоді та спорту Летичівської 

селищної ради майно:основні засоби, товарно-матеріальні цінності 

відповідно до Акту (Додаток №1). 

2. Комісії Летичівської селищної ради з питань прийняття, передачі та  

списання товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та необоротних 

активів 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 



 

Автор проекту: 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

 ____________ Наталія ВАВРИК 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник селищного голови 

Летичівської селищної ради _____________ Володимир ПУЗАРЕЦЬКИЙ 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Летичівської селищної ради _____________ Антоніна САВРАНСЬКА 

Начальник юридичного відділу 

Летичівської селищної ради ______________ Олена КОБЕРНИК 

Секретар селищної ради 

Летичівської селищної ради ______________ Василь ПРОВОЗЬОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 1 

до рішення Летичівської селищної ради 

від «___»____2021р. № ___ 
 

 

Акт приймання-передачі  

товарно-матеріальних цінностей та основних засобів  

  

 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 та комунального майна; 

Балич Олександрівна Іванівна – головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, інфраструктури, охорони навколишнього 

середовища та комунального майна; 

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 : Головного бухгалтера централізованої бухгалтерії Лоюк 

Галини Петрівни; 

Інспектора по кадрах  Сапіташ Рімми Володимирівни; 

Інженера-електроніка  Маринюка Миколи Миколайовича; 

Інженера-механіка Горбатюка Миколи Дмитровича; 

  ПРИЙМАЄ:  



 

 

№пп Назва Рахунок 

обліку 

кількість ціна сума 

1 Системний блок в 

комплекті AMD A68 

на 240 GB 

1014 1 8100,00 8100,00 

2 LEGO Play Box 1812 3 559,92 1679,76 

3 Ігровий набір Six 

Bricks 

1812 13 11,24 146,12 

 Всього    9925,88 

    

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 

 

 


