
             

 
УКРАЇНА 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А   

  Р І Ш Е Н Н Я              

(чотирнадцята (32) сесія сьомого скликання) 

 

 

від 23 травня 2019 року                   

м. Городня 

 

Про затвердження передавального акту 

Дроздовицької загальноосвітньої школи  

І-ІІ ступенів Городнянської міської ради 

Чернігівської області 

 

 

Відповідно до ст. 107 Цивільного кодексу України, ст.  59 Господарського 

кодексу України,  Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», рішення дев’ятої (27) 

сесії сьомого скликання Городнянської міської ради від 07.11.2018 року «Про 

реорганізацію Дроздовицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Городнянської міської ради Чернігівської області», керуючись ст. 25, 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська міська рада    

в и р і ш и л а:   
  

1. Затвердити передавальний акт Дроздовицької загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Городнянської міської ради Чернігівської області до 

правонаступника - комунальний заклад Дроздовицький  заклад загальної 

середньої освіти І ступеня Городнянської міської ради Чернігівської області, що 

додається. 

2. Голові комісії з реорганізації  Дроздовицької загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Городнянської міської ради Чернігівської області шляхом 

перетворення Шуляк І.В. подати передавальний акт державному реєстратору 

для проведення державної реєстрації реорганізації юридичної особи в порядку, 

визначеному чинним законодавством України. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу 

освіти Городнянської міської ради Смоляра Г.Л. 

 

 

Міський голова                              А.І. Богдан 

 

 

 
 



Додаток 

до рішення чотирнадцятої (32) сесії сьомого скликання  

від  23 травня  2019 року  

«Про затвердження  передавального акту  Дроздовицької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Городнянської 

міської ради Чернігівської області» 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ  АКТ   МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ   ТА  

АКТИВІВ   

 Дроздовицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Городнянської 

міської ради Чернігівської області 

до правонаступника  комунального закладу Дроздовицький заклад 

загальної  середньої  освіти  І ступеня Городнянської міської ради  

Чернігівської  області 

Ми, що нижче підписалися , члени  комісії з реорганізації Дроздовицької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Городнянської міської ради Чернігівської 

області шляхом перетворення, створеної згідно  до рішення  дев’ятої (27) сесії 

сьомого скликання Городнянської міської ради від 07.11.2018 року «Про 

реорганізацію Дроздовицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Городнянської 

міської ради Чернігівської області», у складі: 

Голова Комісії: Шуляк Ірина Василівна– вчитель початкових  класів 

Дроздовицької ЗОШ І-ІІ ступенів Городнянської міської ради 

Чернігівської області (РН ОКПП 3272201109) 

 

Заступник голови Комісії : Ковальчук Людмила Миколаївна – головний 

бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти 

Городнянської міської ради (РН ОКПП 2207616241) 

Члени Комісії: Ілясевич Сергій Євгенович –  завідувач господарством 

господарчої  групи    відділу освіти Городнянської міської ради 

(РН ОКПП 2678605114) 

Самійленко Лариса Валеріївна – бухгалтер централізованої 

бухгалтерії відділу освіти Городнянської міської ради (РН 

ОКПП 2509708143) 

Приходько Лариса Василівна  – фахівець з юридичних та 

кадрових питань господарчої групи відділу освіти 

Городнянської міської ради (РН ОКПП 2458708364) 

                   

керуючись   статтею   107   Цивільного кодексу  України , склали цей акт про 

те, що всі зобов'язання  Дроздовицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Городнянської міської ради Чернігівської області,  усі права та  обов’язки , а 



також  всі  активи  і пасиви  Дроздовицької загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Городнянської міської ради Чернігівської області шляхом   

перетворення   переходять  до   правонаступника -  комунального  закладу  

Дроздовицький заклад загальної середньої освіти І ступеня Городнянської 

міської ради   Чернігівської області,  а саме: 

№ 

п/п 
Назва рахунку балансу 

Дані балансу 

 Дроздовицької ЗОШ І-

ІІст. (грн., коп.) 

Примітка 

(розшифровки 

статей в розрізі 

бухгалтерських 

рахунків в окремих 

додатках) 
Актив Пасив 

1 2 3 4 5 

1. Основні засоби - - - 

2. Балансова (залишкова) 

вартість 
23205,14 - - 

3. Знос 331285,36 -      додаток №1 

4. Первісна вартість 
354490,50 

-      додаток №1  

 

5. Інші необоротні матеріальні 

активи 

- - - 

6. Балансова (залишкова) 

вартість 
25372,71 

- - 

7. Знос 24736,34 -      додаток №1 

8. Первісна вартість 50109,05 -       додаток №1 

9. Матеріали і продукти 

харчування 

 

8435,10 

-        додаток №2 

  

 

 

Разом 413034,65 -  

    

Примітка: додатки №1, №2  до передавального акту додаються. 

 

Комісія: 

Голова комісії:                                                        Шуляк І.В. 

 

Заступник голови комісії:                                      Ковальчук Л.М. 

 

Члени комісії:                                                          Ілясевич С.Є. 

 

                                                                                  Самійленко Л.В. 

 

                                                                                  Приходько Л.В. 

 

 

 

 


