
 

  
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

8 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

24 грудня 2021 року                   № ___-8-VIII 

с. Петропавлівська Борщагівка  

Про передачу в оперативне управління 

(на баланс) відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Борщагівської сільської 

ради Бучанського району Київської 

області (код ЄДРПОУ 43978511) частини 

нежитлового приміщення за адресою: 

пров. Шкільний, 5, в селі Софіївська 

Борщагівка Бучанського району 

Київської області закріпленого за 

Борщагівською сільською радою 

 

 Відповідно до Господарського кодексу України,  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності 

органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», 

сільська рада, – 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Передати в оперативне управління (на баланс) Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

області (код ЄДРПОУ 43978511) частину нежитлового приміщення за адресою: 

пров. Шкільний, 5, в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської 

області закріпленого за Борщагівською сільською радою згідно з додатком. 

2. Начальнику відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності- 

головному бухгалтеру Борщагівської сільської ради здійснити організаційні 

заходи щодо передачі в оперативне управління (на баланс) Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області (код ЄДРПОУ 43978511) майна, визначеного у п. 1 цього 

рішення. 

3. Доручити Борщагівському сільському голові затвердити Акт 

приймання-передачі частини нежитлового приміщення. 

4. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та капітального будівництва. 

 

Сільський голова                                                                            Олесь КУДРИК 



 

Підготовлено:                _________________                  О. Прус 

 

 

Погоджено:                     _________________                   І. Станіславська 



Додаток

до рішення 8 сесії Борщагівської

сільської ради VІІІ скликання

від 24.12.2021р. № ___-8-VIIІ

№ Найменування Од.
Кількіс

ть

Первісна 

вартість, грн
Знос, грн

Залишкова 

вартість, грн

1

Частина нежитлового приміщення за 

адресою: с.Софіївська Борщагівка, провул. 

Шкільний, 5

м.кв. 60,5 245 875,47 26 710,46 219 165,01

ВСЬОГО - 245 875,47 26 710,46 219 165,01

Сільський голова                                                                                                  Олесь КУДРИК


