
 

Додаток _______ 

до рішення   4 сесії  

Коростенської міської ради  

VIII скликання від  

25.02.2021р. №______ 

 

                                          ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

 

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

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

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

Голови комісії: Москаленка Володимира Васильовича.    

Заступника голови комісії: Корнійчука Володимира Олександровича. 

Секретаря комісії: Кузьменко Ніли Миколаївни 

Членів комісії: Войтюка Руслана Леонідовича, Рижої Марії Володимирівни.  

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 Межиріцької сільської ради ЄДРПОУ 

04348013, місцезнаходження: вул. Трипольського буд 4, с.Межирічка  Коростенський р-н, 

Житомирська обл. 11524 шляхом приєднання до Коростенської міської ради  є правонаступником 

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

 

Балансові 

рахунки 

Загальна 

сума, грн. 

Виконавчий 

комітет 

Відділ 

культури і 

туризму 

КВГП 
 КП 

Грозинське 

Відділ 

охорони 

здоров"я 
ЖКГ 

1013 377700,90 299204,99 - 66884,83 2527,64 3777,00 5306,44 

1014 8757,40 6802,40 1955,00 - - - - 

1016 193,01 106,84 86,17  -  -  - - 

1113 11161,32 9355,32 1806,00    - - 

1517 20,00  - 20,00  -  -  - - 

Всього 397832,63 315469,55 3867,17 66884,83 2527,64 3777,00 5306,44 

 

Грошових коштів – 75 285.25 грн. 

 

Кредиторської заборгованість 45 239.41 грн., у тому числі: 

- перед бюджетом –13 842.81 грн.; 

- з оплати праці – 31 396.60грн. 

 

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 - нерухомого майна (об"єктів незавершеного будівництва) – 3 аркуші; 

2) додаток 2 - нерухомого майна (об"єктів незавершеного будівництва) - 2 аркуші; 

3)додаток 3 - об’єктів благоустрою,які не перебували на балансі сільської ради - 2 аркуші; 

4)додаток 4 - окремого рухомого індивідуально визначеного майна (крім транспортних 

засобів) –  2 аркуші; 

5)додаток 5 - окремого рухомого індивідуально визначеного майна (крім транспортних 

засобі) -   аркуш; 

 6) додаток 6 – залишки коштів – 1 аркуш; 

7) додаток 7 – кредиторська заборгованість – 1 аркуш  



8)додаток 8 – реєстр діючих договорів оренди земельних ділянок – 11 аркушах 

9) додаток 9 – перелік документів із землеустрою -1 аркуш 

10) додаток 10- дорожньо-мостове господарство  - 1 аркуш  

11) додаток 11 – перелік документів , які передаються до держаного архіву- 1 аркуш 

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

           2 аркушах.  

  13) додаток 13 - перелік документів квартирного обліку – 1 аркуш 

  14) додаток 14 – перелік документів з кадрових питань – 1 аркуш 

   15) додаток 15 – перелік документів бухгалтерського обліку – 1 аркуш 

Додатки до передавального акту: 15  на    __31__аркушах. Усього: 34 аркушів. 

 

Комісія з реорганізації Межиріцької сільської ради: 

 

Голова комісії з припинення     ______________________________Володимир МОСКАЛЕНКО                         

         

Заступник голови комісії з припинення _______________________Володимир КОРНІЙЧУК                    

         

Секретар комісії з припинення_________________________  Ніла КУЗЬМЕНКО                           

         

Член комісії з припинення     ________________________________Руслан ВОЙТЮК                       

         

Член комісії з припинення     ________________________________Марія РИЖА                        

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


