
 

Додаток ______ 

до рішенням   4 сесії  

Коростенської міської ради  

VIII скликання від  

25.02.2021р. №______ 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

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

ради, створеної рішенням  Коростенської міської ради (перша сесія VІІІ скликання 

четверте пленарне засідання)від  10.12.2020р.№16, у складі: 

Голови комісії:Москаленка Володимира Васильовича. 

Заступника голови комісії:Корнійчука Володимира Олександровича. 

Секретаря комісії: Конюха Ігоря Миколайович. 

Членів комісії:Войтюка Руслана Леонідовича, Бабич Ольги Василівни. 

керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про наступне: 
1. Коростенська міська рада (ЄДРПОУ 13576977), місцезнаходження: вул.  Грушевського,22,                 

м. Коростень,  Житомирська обл.,11500 внаслідок реорганізації Бехівської сільської ради ЄДРПОУ 

04347901,місцезнаходження: вул. Козаренка Романа, 22-Е с.Бехи  Коростенський р-н, 

Житомирська обл. 11521 шляхом приєднання до Коростенської міської ради  є правонаступником 

майна, активів та зобов’язань Бехівської сільської ради, а саме: 

 

Балансові 

рахунки 

Загальна 

сума, грн. 

в тому числі 

Виконавчий 

комітет 

Відділ 

освіти 

Відділ 

культури 

і туризму 

КВГП 
 КП 

Грозинське 

Відділ 

охорони 

здоров"я 

КП 

Теплопос

тачання 

1013 3875691,44 110311,00 407572,00 364915,00 541196,00 2347140,00 -  104557,44 

1014 178345,00 26379,00 113652,00 27609,00  -  - 10705,00  - 

1015 24643,00 24643,00  - -   -  -  -  - 

1016 357658,00 352848,00 450,00 4360,00  -  -  -  - 

1018 13733,00  - 900,00 12833,00  -  -  -  - 

1112 52342,32  -  - 52342,32  -  -  -  - 

1113 240441,39 43456,92 154393,71 32301,76 3080,00 7209,00  -  - 

1114 21475,58  - 21475,58  -  - -   -  - 

1812 23950,22 6409,39 16404,14 672,68  - 464,01  -  - 

1511 11463,56  - 11463,56  -  -  -  -  - 

1512 2916,77  - 2916,77  -  -  -  -  - 

1513 1794,00  - 1794,00  -  -  -  -  - 

1514 2438,00  - 2208,00 230,00  -  -  -  - 

1311 45741,00  -  - 45741,00  -  -  -  - 

Всього 4852633,28 564047,31 733229,76 541004,76 544276,00 2354813,01 10705,00 104557,44 

 

Грошових коштів–852 613,40грн. 

Кредиторськоїзаборгованість по заробітній платі - 72 297,84грн., у томучислі: 

- передбюджетом–23 571,71грн.; 

- з оплатипраці– 48 726,13грн. 

 

 



 

Кредиторськоїзаборгованість по постачальниках -  20 256,05 грн. 

 

2. Разом із майном сільської ради  Коростенська міська 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, діючі  договори оренди. 

1)додаток 1 - нерухоме майно (об"єкти незавершеного будівництва) – 4 аркуші; 

2) додаток 2 - окреме рухоме індивідуально визначене майна (транспортні засоби) -1 

аркуш; 

3)додаток 3-окреме рухоме індивідуально визначене майна (крім транспортних засобів)-

18 аркушів; 

4)додаток 4- виробничі запаси – 10 аркушів; 

5) додаток 5 - перелік документів на приміщення – 1 аркуш; 

6) додаток 6 – залишки коштів – 1 аркуш; 

7) додаток 7 – кредиторська заборгованість по заробітній платі– 1 аркуш; 

8)додаток 8 – реєстр діючих договорів оренди земельних ділянок -10 аркушів; 

9) додаток 9 – перелік документів із землеустрою -2 аркуші; 

10) додаток 10 - перелік документів по квартобліку- 1 аркуш; 

11) додаток 11- перелік документів , які передаються до держаного архіву-3 аркуші; 

12) додаток 12 – перелік документів (не завершені в діловодстві, архів сільської ради)- 

9 аркушах; 

13)  додаток 13 – кредиторська заборгованість по постачальниках– 1 аркуш. 

Додатки допередавальногоакту:13  на 62 аркушах. Усього:65 аркушів. 

 

 

Комісія з реорганізації Бехівської сільської ради: 

 

Голова комісії з припинення     ______________________________Володимир МОСКАЛЕНКО                         

         

Заступник голови комісії з припинення _______________________Володимир КОРНІЙЧУК                    

         

Секретар комісії з припинення______________________________Ігор КОНЮХ                           

         

Член комісії з припинення     ________________________________Руслан ВОЙТЮК                       

         

Член комісії з припинення     ________________________________Ольга БАБИЧ                        

 

 

 

 

 



 

 

Від імені  Коростенської міської ради прийняла 

комісія з прийняття майна, активів та зобов’язань (розпорядження міського голови              

№ 535 від 29.12.2020р.) у складі: 

 

Голова комісії      _________________Вигівський  Володимир Васильович -перший  

заступник міського голови 

 

Заступник голови комісії______________Ясинецький  Олександр Анатолійович   -  

заступник  

міського голови.  

Секретар комісії  ____________________Камінська Тетяна Анатолівна - начальник  

юридичного відділу виконавчого комітету 

Коростенської  міської ради ;                                                

Члени комісії: 

_____________________________    Синицкий Олександр Петрович - заступник міського  

голови; 

____________________________      Любочко  Світлана Миколаївна -  заступник 

начальника  

управління   економіки - начальник  відділу  комунальної  

власності управління  економіки виконавчого комітету  

Коростенської міської ради;  

______________________________Козаченко Ольга Олегівна -  начальник відділу 

культури та  

туризму виконавчого комітету Коростенської  міської ради; 

____________________________   Краснокутська Алла Володимирівна - начальник відділу  

освіти виконавчого комітету  Коростенської міської ради,  

депутат Коростенської міської ради  VIII  скликання; 

  _____________________________Мельниченко Оксана Валеріївна - заступник 

начальника   

управління начальник - бюджетного відділу  фінансового   

управління  виконавчого комітету Коростенської міської  

ради; 

 ___________________________   Стужук Сергій Дмитрович - заступник начальника  

управління ЖКГ виконавчого комітету Коростенської 

міської ради;  

  ____________________________Тумаш Сергій Павлович    -   начальник відділу 

архітектури  

та містобудування виконавчого комітету  Коростенської  

міської ради, головний архітектор; 

 ____________________________ Мельниченко Олег Петрович -заступник начальника  

відділу  комунальної власності управління економіки  

виконавчого комітету  Коростенської міської ради; 

_____________________________Губич Сергій Миколайович - директор  Комунального 

підприємства«КоростеньБуд». 

 

 

 

Секретар міської ради _______________________Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 

 


