
                                                                                                                                         

                                                                                Додаток 1 

                                                                                до рішення   

                                                                                Баштечківської сільської  ради 

                                                                                від 17.02.2021 р. № 5- 7/VIIІ 

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

 

                                                                                                     

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації 

Павлівської сільської ради та виконавчого комітету Павлівської сільської  

ради, створеної рішенням  Баштечківської сільської ради від 05.11.2020 р. № 

1-18/VІІІ, у складі:  

 

Голови комісії: Мельника Сергія Миколайовича  

 

Заступника голови комісії: Грошева Володимира Володимирович а 

Секретаря комісії: Герасимчук Юлії Анатоліївни 

Члена комісії: Сліпак Лариси Григорівни   

 

керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад», склали цей акт про 

наступне:  

 

1. Баштечківська сільська рада  місцезнаходження: вул. Миру,8, с. Баштечки, 

Жашківського  району,  Черкаської області,  Україна,  внаслідок реорганізації  

Павлівської сільської ради та виконавчого комітету Павлівської сільської  

ради, місцезнаходження: провулок Героїв Розвідників, 7, с. Павлівка,  

Жашківського  району,  Черкаської області,  Україна, шляхом приєднання до 

Баштечківської сільської ради є правонаступником майна, активів та 

зобов’язань  Павлівської сільської ради, а саме:  

 

1.1. Необоротних активів (балансова вартість) –  6 493 686 грн., у тому 

числі: 

 

 - основні засоби 6 260 792 грн. 

 - інші необоротні матеріальні активи –   232 894 грн.    

                                

1.2 Зносу -  2 629 318 грн. 

- зносу основних засобів -  2 512 871 грн. 

- зносу необоротних матеріальних активів -  116 447 грн. 

 

 1.3. Виробничих запасів –         0 грн.      

 

1.4. Грошових коштів на рахунках у казначействі   –  42 275,29 грн. 

 



1.5. Дебіторської заборгованості – ____-______ грн., у тому числі:  

 

- перед бюджетом – ___-_______ грн.; 

 

 - з оплати праці – ____-______ грн.;  

 

1.6. Кредиторської заборгованості – ____-______ грн., у тому числі: 

 

 - перед бюджетом – ____-______ грн.;  

 

- з оплати праці – ____-______ грн.;  

 

2. Разом із майном Павлівської сільської ради Баштечківська сільська рада 

приймає документи, що підтверджують право власності (володіння, 

користування, розпорядження)  

на об’єкти основних засобів та документів, які підтверджують право 

власності або  

користування земельними ділянками. 

  

Додатки до передавального акту: ___-_____ на _-___ аркушах. 

 

 Усього: __-___ аркушів.  

 

Комісія з реорганізації Павлівської сільської ради: 

 

Голова комісії: _________________________ _______Мельник С.М. 

      

Заступник голови комісії: ________________________Грошев В.В. 

  

Секретар комісії _______________________________  Герасимчук Ю.А.  

 

Член комісії: _________________________ _________ Сліпак Л.Г. 

 

Від імені Баштечківської сільської ради прийняла Комісія з прийняття майна, 

активів та зобов’язань, у складі:  

_________________________ ______Лонської О.В.   

 

 _________________________ _____  Кінаш Т.О. 

   

_________________________ ______ Бевзюк Л.М.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


