
 

                                                                                                       
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

3  позачергова сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 18 січня 2018 р.                                                                                     № 3-1                                                            

м.Кам’янка 

 

 

Про затвердження Передавального акту 

Тимошівської сільської ради  

  

Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про 

Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової 

звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 

р. № 419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, 

затверджену наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, ч. 

4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства 

юстиції України від 18.06.2015  р. № 1000/5, на підставі рішення Кам’янської 

міської ради від 17 листопада 2017 року № 1-1 «Про початок повноважень 

депутатів Кам’янської міської ради», рішення Кам’янської міської ради від 17 

листопада 2017 року № 1-6 «Про початок реорганізації Тимошівської сільської 

ради та Юрчиської сільської ради шляхом приєднання до Кам’янської міської 

ради», міська рада: 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Передавальний акт Тимошівської сільської ради, ЄДРПОУ 

33891707, місцезнаходження: вул. Лісова, 1, с. Тимошівка, 

Кам’янського району, Черкаської області, 20815(додається ). 

2. Кам’янському міському голові забезпечити виготовлення копії 

Передавального акту за правилами, передбаченими законодавством 

про державну реєстрацію юридичних осіб, для цілей здійснення 



 

державної реєстрації припинення Тимошівської сільської ради як 

юридичної особи в результаті її реорганізації шляхом приєднання до 

Кам’янської міської ради (ЄДРПОУ 25872304, місцезнаходження: вул. 

Героїв Майдану, 37,  м. Кам’янка,  Черкаської області, 20801). 

 

 

 

 

    Міський голова                                                                                        Тірон В.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1  

до рішення Кам’янськоїміскої ради 

від 18.01.2018 р. №  3-1 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

 

с. Тимошівка «05» січня 2018 року  

 

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

Тимошівської сільської ради та Юрчиської сільської ради, створеної рішенням 

Кам’янської міської ради від 17.11.2017 р. № 1-6, у складі:  

Голови комісії: Нечиталюка О.В. 

Заступника голови комісії: Рожко Н.С. 

Члена комісії: Пашковської О.Б. 

Члена комісії: Луб’яного Д.А. 

Члена комісії: Солонько Л.Г. 

Члена комісії: Засядько О.Д. 

Члена комісії: Ляшенко Н.Є. 

Члена комісії: Бадрак Г.В. 

та представники Комісії з прийняття майна, активів та 

зобов’язаньТимошівської сільської ради та Юрчиської сільської ради, створеної 

розпорядженням Кам’янського міського голови від 17.12.2017 р. № 70: 

Голова комісії: Тірон В.І 

Член комісії: Рожко Н.С. 

Член комісії: Рибалка Л.А., 

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. Кам’янська міська рада (ЄДРПОУ 25872304), місцезнаходження: вул. 

Героїв Майдану, 37, м. Кам’янка,  Черкаської області, 20801) внаслідок 

реорганізації Тимошівської сільської ради (ЄДРПОУ 33891707), 

місцезнаходження: вул. Лісова, 1, с. Тимошівка, Кам’янського району, 

Черкаської області, 20815) шляхом приєднання до Кам’янської міської 

ради є правонаступником майна, активів та зобов’язань Тимошівської 

сільської ради, власником яких була зазначена юридична особа станом 

на 31.12.2017 р., а саме:   

1.1. Необоротних активів (балансова вартість) –1642886,58грн., у тому 

числі: 

- основні засоби –1566666,00грн.; 

- інші необоротні матеріальні активи –7622058,00грн.; 

1.2. Виробничі запаси –14013,53грн.; 

1.3. Грошових коштів  –106425,25грн.; 

1.4. Дебіторської заборгованості –0,00грн., у тому числі: 

- перед бюджетом – 0,00 грн.; 

- з оплати праці – 0,00 грн.; 

1.5. Кредиторської заборгованості  –0,00грн., у тому числі: 

- перед бюджетом – 0,00 грн.; 

- з оплати праці – 0,00 грн.; 



 

2. Разом із майном Тимошівської сільської ради Кам’янська міська рада 

приймає наявну технічну документацію на об’єкти основних засобів та 

документів, які підтверджують право власності або користування 

земельними ділянками. 

 

Додатки до передавального акту:  

№ 1  на 32 аркушах 

№ 2  на 4 аркушах 

№ 3  на 1 аркуші 

№ 4  на 1 аркуші 

№ 5  на 1 аркуші 

№ 6  на 1 аркуші 

Усього: 40 аркушів. 

 

Передала Комісія з реорганізації Тимошівської сільської ради  

та Юрчиської сільської ради, у складі: 

 

Голова комісії:  

 

_________________________ 

(підпис) 

Нечиталюк О.В 

 (ПІБ) 

Заступник голови 

комісії: 

 

_________________________ 

(підпис) 

Рожко Н.С. 

(ПІБ) 

Член комісії:  

 

_________________________ 

(підпис) 

Пашковська О.Б. 

(ПІБ) 

Член комісії:  _________________________ 

(підпис) 

Луб’яний Д.А. 

(ПІБ) 

Член комісії:  _________________________ 

(підпис) 

Солонько Л.Г. 

(ПІБ) 

Член комісії:  _________________________ 

(підпис) 

Засядько О.Д. 

(ПІБ) 

Член комісії:  _________________________ 

(підпис) 

Ляшенко Н.Є 

(ПІБ) 

Член комісії:  _________________________ 

(підпис) 

Бадрак Г.В. 

(ПІБ) 

 

Від імені Кам'янської міської ради прийняла  

Комісія з прийняття майна, активів та зобов’язань, у складі: 

 

Голова комісії:  

 

_________________________ 

(підпис) 

Тірон В.І. 

 (ПІБ) 

Член комісії: 

 

_________________________ 

(підпис) 

Рожко Н.С. 

(ПІБ) 

Член комісії:  

 

_________________________ 

(підпис) 

Рибалка Л.А. 

(ПІБ) 

 


