
 

 

 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 30.08. 2019  № 47-11/VІІ 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження передавального акта  

 

Розглянувши поданий комісією з ліквідації Золотоніського міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату передавальний акт, на виконання рішення  

Золотоніської міської ради від 21 червня 2019 року № 13-7/VIII «Про ліквідацію 

Золотоніського міжшкільного навчально-виробничого комбінату», керуючись 

ст.ст. 104-108 Цивільного кодексу України, ст.26,60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,-    

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити передавальний акт Золотоніського міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату (додається). 

2. Організацію виконання рішення доручити заступнику міського 

голови Ніщенко М.Е., контроль за виконанням рішення покласти на постійну 

комісію з питань освіти, культури, молодіжної політики та розвитку фізичної 

культури і спорту (Боченкова В.В.).   

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Строкань 53303 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

до рішення міської ради 

від 30.08.2019 № 47-11/VІІ 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

 Ми, що нижче підписалися, голова та члени комісії з ліквідації, створеної 

рішенням сесії  Золотоніської міської ради від 21 червня 2019 року № 13-7/VIII 

«Про ліквідацію Золотоніського міжшкільного навчально-виробничого 

комбінату», у складі: 

  

Голова комісії: Ніщенко Мар’яна Едуардівна – заступник міського голови 

 

Члени комісії:  

Боченкова Валентина Василівна -  голова постійної комісії з питань освіти, 

культури, молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту (за 

згодою) 

Строкань Ольга Миколаївна – начальник відділу освіти Золотоніської міської 

ради та виконавчого комітету 

Кулик Олег Валентинович - директор Золотоніського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату 

Береза Наталія Дмитрівна – заступник з господарської роботи Золотоніського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату 

Лівератос Людмила Миколаївна – головний бухгалтер відділу освіти 

Золотоніської міської ради та виконавчого комітету 

Гавриленко Вікторія Вікторівна – юрист відділу освіти Золотоніської міської 

ради та виконавчого комітету 

 

склали акт про наступне:  

 

1. Приміщення, які перебували в користуванні Золотоніського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату після його ліквідації передати 

Золотоніському будинку дитячої та юнацької творчості. 

2. Транспортні засоби передаються: 

2.1.Відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету: 

- А/машина ГАЗ-52, державний номерний знак 98-30 ЧКМ, інв. № 10510014  

- А/машина ГАЗ-52,  державний номерний знак СА4682ВС,  інв. № 

10510011 

- Автомобіль ВАЗ-2109, державний номерний знак СА5584ВС,                      

інв. № 10550008  

- Автомобіль ВАЗ-21063,  державний номерний знак СА1940СР,                  

інв. № 10510005  

- Автомобіль ЗАЗ- 110307,  державний номерний знак СА3219ВМ, інв.              

№ 10510001  

- Скутер Zp 4 Т, NAVIGATOR,  державний номерний знак СААА9187,          

інв. № 10540002.1  

2.2. КП «Міський водоканал»: 



 

 

- Самоскид ГАЗ-САЗ, державний номерний знак СА5927ВІ,                         

інв. № 10510015.1  

3. Основні засоби передаються: 

3.1.  Золотоніському будинку дитячої та юнацької творчості на суму:  

    -   43507 грн. 00 коп. (матеріально-відповідальна особа Лисаненко М.М.);    

    -   26004 грн. 00 коп. (матеріально-відповідальна особа Гусак С.М.) 

 3.2.  Золотоніській гімназії ім. С.Д. Скляренка на суму:  

    -   259 грн. 00 коп. (матеріально-відповідальна особа Блажко Г.М.);    

 3.3.  Золотоніській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5 на суму:  

    -   270 грн. 00 коп. (матеріально-відповідальна особа Левченко С.Я.);    

 3.4.  Золотоніській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 на суму:  

    -   679 грн. 00 коп. (матеріально-відповідальна особа Осокін А.Ю.); 

 3.5.  Золотоніська спеціалізована школа № 2 на суму: 

              -  715 грн. 00 коп. (матеріально-відповідальна особа Головко  Ю.М.); 

4. Малоцінні необоротні матеріальні активи передаються: 

4.1.  Золотоніському будинку дитячої та юнацької творчості на суму:  

    -   1484 грн. 00 коп. (матеріально-відповідальна особа Лисаненко М.М.);    

    -   17 183 грн. 00 коп. (матеріально-відповідальна особа Гусак С.М.) 

4.2.  Золотоніській гімназії ім. С.Д. Скляренка на суму:  

    -   10 грн. 00 коп. (матеріально-відповідальна особа Блажко Г.М.);  

    -  Золотоніській спеціалізованій школі № 2 на суму:  

    -   30 грн. 00 коп. (матеріально-відповідальна особа Головко Ю.М.);    

 4.3.    Золотоніській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5 на суму:  

    -   30 грн. 00 коп. (матеріально-відповідальна особа Левченко С.Я.);    

5. Матеріали: 

        Золотоніському будинку дитячої та юнацької творчості на суму:  

    -   78 грн. 00 коп. (матеріально-відповідальна особа Гусак С.М.) 

6. Відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету 

передається документація:  

6.1. Справи з кадрових питань (особового складу): 23 справи (згідно опису № 

1 справ з кадрових питань (особового складу) за 1978-2019 роки. 

6.2. Справи тривалого (понад 10 років) зберігання:  8 справ (згідно опису № 2 

справ тривалого зберігання) за 1978 -2019 роки. 

6.3. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (Золотоніського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату, серія АОО № 158268). 

 

Голова комісії                                                   Ніщенко М.Е. 

Члени комісії: 

                                                                      Боченкова Валентина Василівна 

                                                                      Строкань Ольга Миколаївна 

                                                                      Кулик Олег Валентинович 

                                                                      Береза Наталія Дмитрівна 

                                                                      Лівератос Людмила Миколаївна 

                                                                      Гавриленко Вікторія Вікторівна 


