
                                                                                   

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

59 СЕСІЯ VIIІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ 

 

29 липня  2020 року с. Судилків №  4 

 

Про затвердження передавального акту 

Рудня-Новенської загальноосвітньої школи 

І ступеня Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької 

області  

  

На підставі статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 107 Цивільного кодексу України, рішення сільської ради від 14 квітня 

2020 року №3 «Про припинення діяльності Рудня-Новенської загальноосвітньої школи 

 І ступеня Судилківської сільської ради шляхом ліквідації», розглянувши передавальний 

акт Рудня-Новенської загальноосвітньої школи І ступеня, 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 Рудня-Новенської загальноосвітньої школи  

І ступеня Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області 

(Шепетівський район, село Рудня-Новенька, вулиця Тараса Шевченка, 42,  код ЄДРПОУ-

23562918) до правонаступника – Судилківської сільської ради  Шепетівського району 

Хмельницької області (Шепетівський район, село Судилків, вулиця  Героїв Майдану, 54,  

код ЄДРПОУ – 04402528) ( додається). 

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.  

 

  

В.о.сільського голови,  

секретар сільської ради      Алла ТОВСТЮК 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сесії сільської ради 

29.07.2020 року № 4 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

Рудня-Новенької загальноосвітньої школи І ступенів Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області (Шепетівський район, с.Рудня-Новенька, 

вул.Тараса Шевченка,42, код ЄДРПОУ-23562918) 

до правонаступника 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області (Шепетівський 

район, село Судилків, вулиця  Героїв Майдану, 54,  код ЄДРПОУ – 04402528) 

 

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з ліквідації Рудня-Новенької загальноосвітньої 

школи І ступенів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області (Шепетівський район, с.Рудня-Новенька, вул.Тараса Шевченка,42,код ЄДРПОУ- 
23562918) утвореної рішенням сесії Судилківської сільської ради від 14 квітня 2020 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 

 

Зінчук Світлана 

Василівна 

- Завідувач Рудня-Новенької 

загальноосвітньої школи І 

ступенів Судилківської сільської 

ради Шепетівського району 

Хмельницької області 

 

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 

Рудня-Новенької загальноосвітньої школи І ступенів Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області переходять до правонаступника - 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області (Шепетівський 

район, с.Судилків, вул.Героїв Майдану, 54, код ЄДРПОУ-04402528), а саме: 

№ 

п/п 
Назва рахунку балансу 

Дані балансу 

Рудня-Новенької загальноосвітньої 

школи І ступенів Судилківської сільської 

ради Шепетівського району 

Хмельницької області (грн.) 

Актив Пасив 

1 2 3 4 

І НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ - - 

 Основні засоби: 43154,71 - 



 первісна вартість 471855,97 - 

 знос 428701,26 - 

 Інвестиційна нерухомість: - - 

 первісна вартість  - 

 знос 
 

- 

 Нематеріальні активи: 
 

- 

 первісна вартість  - 

 накопичена амортизація  - 

 Незавершені капітальні інвестиції 
 

- 

 Довгострокові біологічні активи: 
 

- 

 первісна вартість 
 

- 

 знос  - 

 Запаси в тому числі по рахунках: 
1320,00 

- 

 1513 Будівельні матеріали 
1320,00 

 

 Виробництво 
 

- 

 Поточні біологічні активи 
 

 

 Усього за розділом І  

44474,71 

- 

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ   

 Довгострокова дебіторська 

заборгованість 

 - 

 Довгострокові фінансові інвестиції 
 

 

 Поточна дебіторська заборгованість: 
 

 

 за розрахунками з бюджетом 
 

- 

 за розрахунками за товари, роботи, 

послуги  

- 

 за наданими кредитами 
 

- 

 за виданими авансами 
 

- 

 за розрахунками із соціального 

страхування 

 - 

 за внутрішніми розрахунками 
 

- 

 інша поточна дебіторська заборгованість  - 



 Поточні фінансові інвестиції - - 

 Грошові кошти та їх еквіваленти  

розпорядників бюджетних коштів та 

державних цільових фондів у: 

- - 

 національній валюті, у тому числі в: - - 

 касі  - - 

 казначействі 2935,51 - 

 установах банків - - 

 іноземній валюті 
- 

- 

 Кошти бюджетів та інших клієнтів на: - - 

 єдиному казначейському рахунку 
- 

- 

 рахунках в установах банків, у тому 

числі: 

- - 

 в національній валюті - - 

 іноземній валюті - - 

 Інші фінансові активи - - 

 Усього за розділом ІІ 2935,51 - 

ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ - - 

 БАЛАНС 47410,22 - 

ІV. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА 

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

- - 

 Внесений капітал - 471855,97 

 Капітал у дооцінках - - 

 Фінансовий результат  - 424445,75 

 Капітал у підприємствах - - 

 Резерви  - - 

 Цільове фінансування 
- 

 

 Усього за розділом ІV - 47410,11 

V. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ -  

 Довгострокові зобов’язання:  - - 

 за цінними паперами - 
- 



 за кредитами - 
- 

 інші довгострокові зобов’язання  - - 

 Поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями 

- - 

 Поточні зобов’язання: - - 

 за платежами до бюджету - - 

 за розрахунками за товари, роботи, 

послуги 

- - 

 за кредитами   

 за одержаними авансами    

 за розрахунками з оплати праці   

 за розрахунками із соціального 

страхування 

  

 за внутрішніми розрахунками    

 інші поточні зобов’язання    

 Усього за розділом V   

VІ.  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ    

VІІ. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ    

 БАЛАНС   

 Разом 47410,22 47410,22 

Комісією з припинення юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії 

стосовно порядку припинення юридичної особи – Рудня-Новенької загальноосвітньої 

школи І ступенів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

 

Голова комісії:       Котик Т.М. 

 

Члени комісії:       Космина Н.А. 

                                                                                                          Лабунець О.П. 

                                                                                                          Зінчук С.В. 

 
 


