
 

 
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

5 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

26  квітня 2021 року                                                                № 39-5-VIIІ 

 

с. Петропавлівська Борщагівка 
        

Про передачу на баланс Комунальної 

установи «Інклюзивно – ресурсний 

центр Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області» 

основних засобів. 
 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, ст. ст. 16, 25, 26, 59, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про освіту», 

постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2003 року № 848 «Про 

впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами 

та організаціями», сільська рада, - 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати безоплатно з балансу Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області на баланс Комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області» нежитлове приміщення (I поверх), за адресою:  

вул. Шкільна, 22-А, с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району 

Київської області. 
2. Передати безоплатно з балансу Софіївсько-Борщагівського 

навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області на баланс комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр  Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області» автомобіль NISSAN Primera, 2003 року випуску, 

номерний знак АІ 1228 АА. 

3. Створити комісію з приймання-передачі майна, вказаного у п.1,2 

даного рішення у складі: 

Лахтадир Лариса Іванівна – начальник відділу освіти, культури, молоді 

та спорту Борщагівської сільської ради;  



Прус Ольга Михайлівна – начальник відділу планування, 

бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер Борщагівської 

сільської ради; 

Пушенко Оксана Іванівна – директор Софіївсько-Борщагівського 

навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області; 

Півкач Аліна Вікторівна – головний бухгалтер відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Борщагівської сільської ради. 

4. Доручити сільському голові  затвердити Акт приймання-передачі 

основних засобів , вказаних в пп. 1,2 даного рішення. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з соціально-гуманітарних питань. 

 

 

 

Сільський голова                                                                  Олесь КУДРИК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підготовлено:               ______________    Л. Лахтадир 

Погоджено:                   ______________    О. Прус  

                                        ______________    І. Станіславська 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


