
 
 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ГОЛОВА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

17.03.2023                                                                                      № 59-р 

  

 

Про передачу матеріальних цінностей  

з балансу комунального закладу  

«Корсунь-Шевченківський багатопрофільний  

навчально-реабілітаційний центр «Надія»  

Черкаської обласної ради на баланс  

Стеблівського психоневрологічного інтернату 

 

Відповідно до пункту 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішень обласної ради від 20.12.2019 № 34-31/VII 

«Про затвердження Положення про порядок передачі об’єктів права спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області»,  

від 16.12.2016 № 10-18/VII «Про управління суб’єктами та об’єктами спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області»  

(зі змінами), від 26.11.2021 № 9-16/VIII «Про Перелік суб’єктів господарювання 

та об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області», враховуючи листи Управління освіти і науки Черкаської 

обласної державної адміністрації від 08.02.2023 № 3086/02/11-01-28, 

Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної державної 

адміністрації від 16.02.2023 № 71/09, комунального закладу «Корсунь-

Шевченківський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Надія» 

Черкаської обласної ради» від 02.02.2023 № 01-45/47, від 08.02.2023  

№ 01-45/60, Стеблівського психоневрологічного інтернату від 07.02.2023 № 50, 

від 16.02.2023 № 90: 

 

1. Передати з балансу комунального закладу «Корсунь-Шевченківський 

багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Надія» Черкаської 

обласної ради на баланс Стеблівського психоневрологічного інтернату  

матеріальні цінності на загальну суму 71853,72 грн (сімдесят одна тисяча 

вісімсот п’ятдесят три гривні 72 копійки), а саме: 



1) куртки, в кількості 125 штук, на загальну суму 29210,00 грн (двадцять 

дев’ять тисяч двісті десять гривень 00 копійок); 

2) светри, в кількості 82 штуки, на загальну суму 12706,72 грн (дванадцять 

тисяч сімсот шість гривень 72 копійки); 

3) халати, в кількості 159 штук, на загальну суму 29937,00 грн (двадцять 

дев’ять тисяч дев’ятсот тридцять сім гривень 00 копійок). 

2. Утворити комісію з передачі матеріальних цінностей з балансу 

комунального закладу «Корсунь-Шевченківський багатопрофільний навчально-

реабілітаційний центр «Надія» Черкаської обласної ради на баланс 

Стеблівського психоневрологічного інтернату (далі – Комісія) та затвердити її 

склад згідно з додатком. 

3. Комісії: 

1) забезпечити здійснення передбачених рішенням обласної ради  

від 20.12.2019 № 34-31/VII «Про затвердження Положення про порядок 

передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Черкаської області» (із змінами) заходів, пов’язаних із передачею  

та прийняттям матеріальних цінностей; 

2) передачу матеріальних цінностей здійснити протягом 10 календарних 

днів з дня видання цього розпорядження та оформити актом приймання-

передачі; 

3) акт приймання-передачі подати на затвердження голові обласної ради у 

дводенний строк із дня передачі матеріальних цінностей. 

4. Контроль за виконання розпорядження покласти на управління 

об’єктами спільної власності територіальних громад області виконавчого 

апарату обласної ради. 

 

 

 

 

Голова      А.ПІДГОРНИЙ 

  



Додаток 

до розпорядження голови 

Черкаської обласної ради 

від 17.03.2023  № 59-р 

 

 

СКЛАД КОМІСІЇ 

з передачі матеріальних цінностей з балансу комунального закладу  

«Корсунь-Шевченківський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр 

«Надія» Черкаської обласної ради на баланс Стеблівського 

психоневрологічного інтернату 

 
ЗВЯГІНЦЕВА 

Олена Миколаївна 
-  начальник управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад області виконавчого апарату 

Черкаської обласної ради, голова комісії 

 

Члени комісії: 

 

  

ВОЄВОДА 

Юлія Володимирівна 

- начальник відділу обліку та використання майна 

управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад області виконавчого апарату 

Черкаської обласної ради 

 

КІЙКО 

Тетяна Євгенівна 

 

- начальник відділу фінансового забезпечення 

Управління освіти і науки Черкаської обласної 

державної  адміністрації 

 

   

ЛУЦЕНКО 

Оксана Володимирівна 

 

- головний бухгалтер комунального закладу «Корсунь-

Шевченківський багатопрофільний навчально-

реабілітаційний центр «Надія» Черкаської обласної 

ради» 

 

ПАВЛЮК  

Олександр Олександрович  

 

- заступник начальника управління - начальник відділу 

фінансів та стаціонарних установ управління 

фінансового забезпечення та соціального захисту 

пільгових категорій населення Департаменту 

соціального захисту населення Черкаської обласної 

державної адміністрації 

 

ПУСТІЛЬНІК 

Петро Тимофійович 

 

- директор Стеблівського психоневрологічного інтернату 

САБАДАШ 

Людмила Василівна 

 

- комірник Стеблівського психоневрологічного інтернату 

СТЕПАНЕНКО - сестра – господиня Стеблівського психоневрологічного 



Людмила Анатоліївна 

 

інтернату 

ТКАЧЕНКО 

Олександр Васильович 

- директор комунального закладу «Корсунь-

Шевченківський багатопрофільний навчально-

реабілітаційний центр «Надія» Черкаської обласної 

ради» 

 

ЩИБРЯ 

Людмила Іванівна 
-  головний бухгалтер Стеблівського 

психоневрологічного інтернату 

 

 

 

 

Заступник керуючого справами  

виконавчого апарату, начальник   

загального відділу         Н. ГОРНА 

 


