
                                  

 
 

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              

(двадцять перша  (39) сесія сьомого скликання) 

 

 

від 30 січня 2020 року                   

м. Городня 

 

Про затвердження передавального 

акту одногрупового дошкільного 

навчального закладу на базі 

Смичинської ЗОШ  І-ІІІ ступенів 

 

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’ятнадцятої (37) сесії сьомого скликання Городнянської міської ради від 

03.12.2019 року «Про припинення юридичної особи одногрупового 

дошкільного навчального закладу на базі Смичинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

шляхом приєднання», 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 одногрупового дошкільного навчального 

закладу на базі Смичинської ЗОШ І-ІІІ ступенів до правонаступника – 

Комунального закладу « Смичинський ліцей » Городнянської міської ради 

Чернігівської області, що додається. 

2. Голові комісії з реорганізації одногрупового дошкільного навчального 

закладу на базі Смичинської ЗОШ І-ІІІ ступенів шляхом приєднання       

Кострубі Т.М. 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 постійну комісію міської ради 

з питань освіти, культури, спорту та роботи з молоддю. 

 

Міський голова                              А.І. Богдан 

 

 

 

 
 



Додаток 

до рішення двадцять першої  (39) сесії сьомого скликання  

від  30 січня  2020 року  

«Про затвердження  передавального акту одногрупового 

дошкільного навчального закладу на базі Смичинської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів » 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

 МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ   

одногрупового дошкільного навчального закладу на базі Смичинської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів до правонаступника Комунального закладу                     

« Смичинський ліцей » Городнянської міської ради Чернігівської області 

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з реорганізації одногрупового 

дошкільного навчального закладу на базі Смичинської ЗОШ І-ІІІ ступенів шляхом 

приєднання, створеної згідно до рішення дев’ятнадцятої (37) сесії сьомого 

скликання Городнянської міської ради від 03.12.2019 року «Про припинення 

юридичної особи  одногрупового дошкільного навчального закладу на базі 

Смичинської ЗОШ І-ІІІ ступенів шляхом приєднання», у складі: 

Голова Комісії:Коструба Тетяна Михайлівна- директор одногрупового 

дошкільного навчального закладу на базі Смичинської ЗОШ І-

ІІІ ступенів (РН ОКПП 2585114407) 

Члени Комісії :  Нянченко Любов Миколаївна – директор Смичинського ліцею 

(РН ОКПП 2571607747) 

 Царенко Володимир Миколайович –  начальник господарчої  

групи відділу освіти Городнянської міської ради (РН ОКПП 

2935220236) 

Бабич Олена Павлівна – бухгалтер централізованої бухгалтерії 

відділу освіти Городнянської міської ради (РН ОКПП 

2749406149) 

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 ОДНЗ на базі Смичинської ЗОШ І-ІІІ ст., усі права та обов’язки 

, а також всі активи і пасиви ОДНЗ на базі Смичинської ЗОШ І-ІІІ ст. шляхом   

припинення переходять до правонаступника – Комунального закладу                 

« Смичинський ліцей» Городнянської міської ради Чернігівської області, а 

саме: 



№ п/п Назва рахунку балансу 

Дані балансу 

 ОДНЗ на базі 

Смичинської ЗОШ І-ІІІ 

ст. (грн., коп.) 

Примітка 

(розшифровки 

статей в розрізі 

бухгалтерських 

рахунків в 

окремих додатках) Актив Пасив 

1 2 3 4 5 

 Основні засоби    

1. Балансова ( залишкова) 

вартість 
-   

2.  Знос 4379,00 -  

3.  Первісна вартість 4379,00  Додаток №1 

 Інші необоротні активи    

1. Балансова ( залишкова) 

вартість 
891,00   

2.  Знос 891,00   

3.  Первісна вартість 1782,00  Додаток №2 

 Матеріали 470,00  Додаток №3 

 РАЗОМ 6631,00   

Примітка: додаток №1  до передавального акту додається. 

 

Комісія: 

Голова комісії:                                                        Коструба Т.М. 

Члени комісії:                                                          Царенко В.М 

                                                                                 Нянченко Л.М. 

                                                                                 Приходько Л.В. 

               Бабич О.П. 

 

 

 

 


