
 

                                                                               Додаток                                                          

                                                                               до рішення   

                                                                               Баштечківської сільської  ради 

                                                                               від 17.02.2021 р. № 5- 8/VIIІ 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

                                                                                                

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації  закладів 

дошкільної освіти Баштечківської сільської ради  

Голова комісії: Мельник Сергій Миколайович  

Заступник голови комісії: Грошев Володимир Володимирович  

Секретар комісії: Герасимчук Юлія  Анатоліївна 

Член комісії: Якобчук Наталія Михайлівна 

Член комісії: Тищук Світлана Юріївна 

Керуючись  ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», склали цей 

акт про наступне:  

1.Відділ освіти, молоді та спорту  Баштечківської  сільської ради  

місцезнаходження: вул. Миру,8, с. Баштечки, Жашківського  району,  

Черкаської області,  Україна,  внаслідок реорганізації  є правонаступником 

майна закладів дошкільної освіти Баштечківської сільської ради, а саме:  

1.1. Необоротних активів (балансова вартість) –  1 446 494 грн., у тому 

числі: 

   Основні засоби – 889 554 грн. 

   ІТМА – 556 940 грн. 

1.2 Зносу -  2 407 494 грн. 

1.3. Виробничих запасів –    58 251 грн.  в тому числі: 

      Медикаменти  –  306 грн. 



      Продукти харчування –  1085 грн. 

      Дрова  11,36 м куб  –  11400 грн. 

      Вугілля 6,993 тони     45 460 грн.-      

1.4. Грошових коштів на рахунках у казначействі   –  262 343,74 грн. 

1.5. Дебіторської заборгованості – ____-______ грн., у тому числі:  

- перед бюджетом – ___-_______ грн.; 

 - з оплати праці – ____-______ грн.;  

1.6. Кредиторської заборгованості – ____-______ грн., у тому числі: 

 - перед бюджетом – ____-______ грн.;  

- з оплати  праці – ____-______ грн.;  

2. Разом із майном  Баштечківська сільська рада передає особові справи 

працівників закладів дошкільної освіти та документи по атестації робочих 

місць. 

Комісія з реорганізації : 

Голова комісії: _________________________ _______Мельник С.М.      

Заступник голови комісії: ________________________Грошев В.В. 

Секретар комісії _______________________________  Герасимчук Ю.А.  

Член комісії: _________________________ _________ Якобчук Н.М.  

Член комісії: _________________________ _________ Тищук С.Ю.   

Від імені Відділу освіти, молоді та спорту  Баштечківської сільської ради 

прийняла Комісія з прийняття майна, активів та зобов’язань, у складі:  

_________________________ ______Сирота О.М.   

 _________________________ _____  Руденко Л.О.   

_________________________ ______  Коваль Л.М. 

 


