
 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

ІІІ сесія  VIIІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

18 лютого 2021 року №  3/7                                                                                                    

     с.Боратин 

 

Про передачу майна 

 

Керуючись ст.ст. 78, 136 Господарського кодексу України, ст.ст. 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення діяльності 

комунальних установ та закладів освіти сільська рада вирішила: 

 

1. Передати безоплатно з балансу Боратинської сільської ради цілісні майнові комплекси, 

основні засоби та інші матеріальні активи комунальної власності на баланс закладів освіти, 

а саме юридичним особам:  

Гіркополонківський заклад дошкільної освіти №1 "Ромашка" Луцького району Волинської 

області (ЄДРПОУ 38815374) 

Гіркополонківський заклад дошкільної освіти №2 "Калинка" луцького району Волинської 

області (ЄДРПОУ 38815353) 

Комунальний заклад загальної середньої освіти "Гіркополонківський ліцей Боратинської 

сільської ради" (ЄДРПОУ 21754097) 

Коршівський заклад дошкільної освіти "Ромашка" Луцького району Волинської області  

(ЄДРПОУ 34745471) 

Комунальний заклад загальної середньої освіти "Коршівська гімназія Боратинської 

сільської ради" (ЄДРПОУ 21754275) 

Комунальний заклад загальної середньої освіти "Лаврівський ліцей Боратинської сільської 

ради" (ЄДРПОУ 21754045) 

Заклад дошкільної освіти "Казка" с.Лаврів Луцького району Волинської області (ЄДРПОУ 

41723619) 

Комунальний заклад загальної середньої освіти "Радомишльський ліцей Боратинської 

сільської ради" (ЄДРПОУ 21754192) 

Комунальний заклад загальної середньої освіти "Ратнівський ліцей Боратинської сільської 

ради" (ЄДРПОУ 21754298) 

Ратнівський заклад дошкільної освіти "Барвінок" Луцького району Волинської області 

(ЄДРПОУ 38815306). 

2. Передачу оформити актами прийому-передачі та інвентаризаційними описами станом на 

01.01.2021. 

3. Комісії з приймання передачі, у складі  

Голова комісії – Бехнюк Віктор Миколайович – заступник сільського голови; 

Заступник голови комісії – Савчук Олена Василівна – головний бухгалтер сільської ради; 

Секретар комісії – Сахан Людмила Андріївна – секретар сільської ради 

здійснити передачу цілісних майнових комплексів шляхом фактичного документального 

підтвердження. 



4. Передати на баланс ВКП «Грань» водонапірні башні, водопроводи, матеріальні активи 

водопровідного господарства, що перебувають у комунальній власності громади та на 

балансі Боратинської сільської ради станом на 01.02.2021. 

5. Установам та організація, зазначеним в пунктах 1, 4 утворити комісії з приймання – 

передачі комунального майна. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження та 

будівництва (голова постійної комісії –Лариса Борейко). 

 

 

Сільський голова                                                          Сергій ЯРУЧИК 

 

 

Богдана Макарчук 

 

 

                                                              

 


