
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

12 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

26 липня 2017 року                               с.Судилків                                №  14 

 

 

Про затвердження передавального акту 

Білокриницького навчально-виховного 

комплексу "загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" 

 

 

 На підставі статей 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

статті 107 Цивільного кодексу України, рішення сільської ради від 27.04.2017 року № 10 

«Про оптимізацію мережі навчальних закладів», розглянувши передавальний акт 

Білокриницького навчально-виховного комплексу "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад", враховуючи рекомендації постійної комісії 

сільської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити передавальний акт Білокриницького навчально-виховного комплексу 

"загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області (Шепетівський 

район, с.Білокриниччя, вул.Шкільна, 4, код ЄДРПОУ-23562999) до правонаступника - 

Судилківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області (Шепетівський район, с.Судилків, код 

ЄДРПОУ-23563059). 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови 

В.Д.Мазур  

 

 

 

 Сільський голова        Т.М.Котик 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сесії сільської ради 

26.07.2017 року №14 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

Білокриницького навчально-виховного комплексу "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад" Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області (Шепетівський район, с.Білокриниччя, вул.Шкільна, 4, 

код ЄДРПОУ-23562999) 

до правонаступника 

Судилківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області (Шепетівський район, с.Судилків, 

код ЄДРПОУ-23563059) 

 

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з реорганізації Білокриницького навчально-

виховного комплексу "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад" Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області утвореної рішенням сесії Судилківської сільської ради від 27 квітня 2017 року, у 

складі: 

Голова комісії: 

Котик 

Тетяна Миколаївна 

- сільський голова  

Члени комісії: 

Космина 

Наталія Анатоліївна 

- начальник відділу освіти, 

культури, молоді і спорту та 

туризму сільської ради 

 

 

Лабунець 

Олена Петрівна 

 

- головний бухгалтер сільської 

ради 

 

Регула 

Тетяна Анатоліївна 

- директор Судилківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Судилківської сільської 

ради 

 

Васильченко 

Тамара Анатоліївна 

- директор Білокриницького 

навчально-виховного комплексу 

"загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад" 

 

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що усі 

зобов'язання перед кредиторами, усі права та обов’язки, а також усі активи і пасиви 

Білокриницького навчально-виховного комплексу "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад" Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області переходять до правонаступника - Судилківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області (Шепетівський район, с.Судилків, код ЄДРПОУ-23563059), а саме: 

№ 

п/п 
Назва рахунку балансу 

Дані балансу 

Білокриницького навчально-

виховного комплексу 



"загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад" (грн.) 

Актив Пасив 

1 2 3 4 

1. Нематеріальні активи - - 

2. Балансова (залишкова) вартість - - 

3. Знос - - 

4. Первісна вартість - - 

5. Основні засоби - - 

6. Балансова (залишкова) вартість 55272,99 - 

7. Знос 207708,01 - 

8. Первісна вартість 262981,00 - 

 в тому числі по рахунках: - - 

 105 Транспортні засоби             - - 

9. Інші необоротні матеріальні 

активи 

- - 

10. Балансова (залишкова) вартість 13568,97 - 

11. Знос 13941,03 - 

12. Первісна вартість 27510,00 - 

 в тому числі по рахунках: - - 

 1113/1 Малоцінні необоротні активи 26961,00 - 

 1114 Білизна, постільні речі, одяг та 

взуття 
549,00 

- 

13. Матеріали і продукти харчування  

2192,46 

- 

 в тому числі по рахунках: - - 

 1511 Продукти харчування  46,32  

 1512 Медикаменти та перев’язочні 

матеріали 
768,24 

 

 1513 Будівельні матеріали - - 

 1514 Паливо, горючі і мастильні 

матеріали 
810,40 

- 

 1816 Матеріали для навчання 568,00 - 

14. Малоцінні та швидкозношувані 

предмети 

6774,68 

 

- 

 в тому числі по рахунках: - - 

 221 МШП  6774,68 - 



15. Дебіторська заборгованість - - 

 Розрахунки з постачальниками, 

підрядниками за товари, роботи й 

послуги  

- - 

 Розрахунки із податків і зборів - - 

 Розрахунки із страхування - - 

 Розрахунки з підзвітними особами - - 

 Розрахунки за іншими операціями - - 

16. Розрахунки за операціями з 

внутрівідомчої передачі майна 

- - 

17 Інші  кошти - - 

 в тому числі по рахунках:  - - 

 331 Грошові документи  - - 

18. Рахунки в банках - - 

 Рахунки загального фонду - - 

 Рахунки спеціального фонду - - 

 Рахунки в іноземній валюті - - 

19 Рахунки в казначействі загального 

фонду 

- - 

20. Рахунки в казначействі 

спеціального фонду 

- - 

 Спеціальні реєстраційні рахунки для 

обліку коштів отриманих як плата за 

послуги 

- - 

21. Інші рахунки в казначействі - - 

 325 Спецреєстр.рах. для обліку 

депоз.сум в нац.валюті 

- - 

 328 Депонентний рахунок        - - 

 Видатки загального фонду - - 

22. Видатки спеціального  фонду - - 

 Видатки за коштами,отриманими як 

плата за послуги     

- - 

23. Фонд у необоротних активах 

рах. 401 
- 

68841,96 

24. Фонд у малоцінних та 

швидкозношуваних предметах рах. 

411 

- 6774,68 

25. Результат виконання кошторису за 

загальним фондом  рах. 431 

- 2192,96 

 

26. Результат виконання кошторису за 

спеціальним фондом рах.432 

- - 

27. Кредиторська заборгованість - - 



рах. 631 

 Розрахунки з постачальниками, 

підрядниками за товари, роботи й 

послуги 

- 

- 

 Розрахунки із заробітної плати - - 

 Розрахунки за іншими операціями - - 

 в тому числі по рах.: - - 

28. Доходи загального фонду - - 

29. Доходи спеціального фонду - - 

 Разом 77809,60 77809,60 

 

Комісією з припинення юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії 

стосовно порядку припинення юридичної особи – Білокриницького навчально-виховного 

комплексу "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад" Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

 

 

Голова комісії:       Котик Т.М. 

 

Члени комісії:       Космина Н.А. 

 

Лабунець О.П. 

 

Регула Т.А. 

 

Васильченко Т.А. 

 

 



  

 


