
 
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;  
 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

проєкт 

РІШЕННЯ  
 

__ ________ 2021 року м. Липовець 11 сесія 8 скликання 

 

Про затвердження актів 

приймання-передачі закладів освіти Липовецької міської ради 

Вінницького району Вінницької області 

 

Відповідно до статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пункту 6-1 Розділу V. "Прикінцеві та перехідні 

положення" Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів 

місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», враховуючи 

рішення 4 сесії Липовецької міської ради 8 скликання від 31 грудня 2020 року 

№ 67 «Про приймання закладів охорони здоров’я та освіти з спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницького району в комунальну 

власність Липовецької територіальної громади», враховуючи клопотання 

начальника управління освіти, культури, молоді та спорту Липовецької міської 

ради від 9 березня 2021 року № 143, висновок постійної комісії міської ради з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту, міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити акт приймання-передачі комунального опорного 

закладу освіти «Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 

ім. В. Липківського Липовецької районної ради Вінницької області» згідно з 

додатком 1. 

2. Затвердити акт приймання-передачі опорного закладу «Липовецька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 Липовецької районної ради Вінницької 

області» згідно з додатком 2. 

3. Затвердити акт приймання-передачі Липовецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. № 3 Липовецької районної ради Вінницької області згідно з 

додатком 3. 

4. Затвердити акт приймання-передачі Білозерівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Липовецької районної ради Вінницької області 

згідно з додатком 4. 

5. Затвердити акт приймання-передачі Зозівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ст. Липовецької районної ради Вінницької області згідно з 

додатком 5. 
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6. Затвердити акт приймання-передачі Іваньківської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ст. Липовецької районної ради Вінницької області згідно з 

додатком 6. 

7. Затвердити акт приймання-передачі опорного закладу «Лукашівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Липовецької районної ради Вінницької області 

згідно з додатком 7. 

8. Затвердити акт приймання-передачі Нападівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ст. Липовецької районної ради Вінницької області згідно з 

додатком 8. 

9. Затвердити акт приймання-передачі Скитківської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ст. Липовецької районної ради Вінницької області згідно з 

додатком 9. 

10. Затвердити акт приймання-передачі Струтинської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ст. Липовецької районної ради Вінницької області згідно з 

додатком 10. 

11. Затвердити акт приймання-передачі Трощанської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ст. Липовецької районної ради Вінницької області згідно з 

додатком 11. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту (голова комісії Юрій ЮКАЛО). 

 

 

 
 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 



 

Додаток 1 

до рішення 11 сесії міської 

ради 8 скликання 

__ ____ 2021 р. №  

 

АКТ  
приймання-передачі  

комунального опорного закладу освіти  

«Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 ім. В.Липківського 

 Липовецької районної ради Вінницької області» 
 

Комісія, утворена відповідно до рішення 6 сесії Липовецької міської 

ради від 22.01.2021 р. № 135 «Про створення комісії щодо приймання-передачі 

закладів  освіти з спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вінницького району в комунальну власність Липовецької територіальної 

громади» у складі: 

Голова комісії: Кропивницький Сергій Станіславович, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

 Заступник голови комісії: Білозерова Леся Петрівна, начальник 

управління освіти, культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

  

Секретар комісії: Бабич Алла Ігорівна, начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету Липовецької 

міської ради. 

Члени комісії: 

 Авраменко Василь Петрович, директор Комунального опорного закладу 

освіти «Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 ім. В.Липківського 

Липовецької районної ради Вінницької області». 

 Гандзій Наталя Леонідівна, бухгалтер КУ «Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району Вінницької області». 

 Дерун Григорій Григорович, заступник голови Вінницької районної ради. 

 Коцюбняк Алла Йосипівна, член комісії з реорганізації Липовецької 

районної ради (за згодою). 

 Павлишина Олена Георгіївна, начальник відділу фінансового та 

матеріально технічного забезпечення, головний бухгалтер виконавчого апарату 

Липовецької районної ради, член комісії з реорганізації Липовецької районної 

ради (за згодою). 

 Танасюк Руслан Анатолійович, директор комунальної установи «Центр 

фінансово-господарського обслуговування закладів та установ соціально-

культурної сфери Липовецької міської ради Вінницької області». 

 Тітенко Юрій Миколайович, керуючий справами виконавчого апарату 

Липовецької районної ради, член комісії з реорганізації Липовецької районної 

ради (за згодою). 



 Фоміна Ольга Володимирівна, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

 Часовських Дмитро Володимирович, керуючий справами виконавчого 

апарату Вінницької районної ради. 

Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

___22554 Вінницька область, м. Липовець  вул. Шкільна буд.2                                                  

«Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 Липовецької районної ради  

Вінницької  обласної ради__________________                                                  ___                                            
найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

передається Липовецькій міській раді                                                                                                                                                                                                      
(найменування підприємства, установи та організації, що приймає) 

 

Комісія установила: 

2. До складу нерухомого майна  КОЗО «Липовецька загальноосвітня школа 

І-ІІІ ст. Липовецької районної ради  Вінницької  обласної ради ,                                                                  

 що передається, належить:                                                                   

 1) Будівля школи ( будівля школи,прибудова(а),прибудова (а1),прибудова 

(а2),ганок-пандус,козирок.ганок,ганок)                                                                             

                                                    (найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач :КОЗО « Липовецька  загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№1 

ім. В.Липківського Липовецької районної ради Вінницької  області » 

             (повне найменування, місцезнаходження     )                                                                                

Код ЄДРПОУ   41865886                                                            

 (   ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію                        1986 р.             

будівельний об’єм (загальний)                                              куб. метрів 

площа забудови (загальна)              4456,4                            кв. метрів 

площа земельної ділянки                   2,06                              гектарів 

загальна площа житлового будинку                                      кв.  метрів 

кількість квартир____________________________________________ 

Вартість основних фондів:                                                                                                       

: 

відновна вартість                                                                          тис. гривень 

балансова вартість                        2083,4                                     тис. гривень 

залишкова вартість                       279,6     _____________    _____ тис. гривень 



2)Будівля       гаража                               __              __                       _____  

                                                  (найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач : КОЗО « Липовецька __ загальноосвітня школа І-ІІІ 

ст.№1 ім. В.Липківського Липовецької районної ради Вінницької  

області»_____________________________________________                                                                             

  (повне найменування, місцезнаходження) 

Код ЄДРПОУ 41865886                                       .                                               ( 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ___1991__________                             

будівельний об’єм (загальний)                                куб. метрів 

площа забудови (загальна)                  319,9            кв. метрів 

площа земельної ділянки                                          гектарів 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість____________________________тис. гривень 

балансова вартість ____________5,5___________  тис. гривень 

залишкова вартість _____________0___________  тис. гривень 

3)Убиральня_________________________                               

                                          (найменування об’єкта передачі)                                                                                                         

балансоутримувач КОЗО « Липовецька  загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№1 

ім. В.Липківського Липовецької районної ради  Вінницької області»                      

            (повне найменування, місцезнаходження ) 

КодЕДРПОУ__41865886                                                                                                 

(ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію                          2016р. 

будівельний об’єм (загальний)                                             куб. метрів 

площа забудови (загальна)                 61,2                           кв. метрів 

площа земельної ділянки                                                      гектарів 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість ________________________________ тис. гривень 

балансова вартість                   3,0                                        тис.гривень                                                                                           

залишкова вартість                2,4                                          тис. гривень 

4)Овощесховище                    _____  

           (найменування об’єкта передачі)                                                                                                         



Балансоутримувач: КОЗО « Липовецька  загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№1 

ім. В.Липківського Липовецької районної ради  Вінницької  області»                                                           

(повне найменування, місцезнаходження та) 

_Код ЕДРПОУ  41865886_______________________________________           
( ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію              1991р. 

будівельний об’єм (загальний)                                    куб. метрів 

площа забудови (загальна)            35,7                        кв. метрів 

площа земельної ділянки                                             гектарів 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість                                                             тис. гривень 

балансова вартість                       1,8                              тис. гривень 

залишкова вартість                      0,4                              тис. гривень 

5) Свердловина____________________________                      

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач __:_ КОЗО « Липовецька __ загальноосвітня школа І-ІІІ 

ст.№1 ім. В.Липківського Липовецької районної ради  Вінницької  області ___                                                                                     

(повне найменування, місцезнаходження ) 

Код  ЄДРПОУ4186586       .                                                                                                                          
( ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію                       1987р.       

будівельний об’єм (загальний)                                   куб. метрів 

площа забудови (загальна)                                          кв. метрів 

площа земельної ділянки                                            гектарів 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість                                                        тис. гривень 

балансова вартість                  49,0                             тис. гривень 

залишкова вартість                 45,1                             тис. гривень 

6)Металева огорожа_                                                            

 найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  КОЗО « Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№1 

ім. В.Липківського Липовецької районної ради Вінницької  області»                           
(повне найменування, місцезнаходження та) 

 Код  ЄДРПОУ       41865886 



(ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію          1986р                                 

будівельний об’єм (загальний)                        куб. метрів 

площа забудови (загальна)       322,4               кв. метрів 

площа земельної ділянки                                 гектарів 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість                                              тис. гривень 

балансова вартість                          27,5           тис. гривень 

залишкова вартість                           16,0         тис. гривень 

3. До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що 

передається, належить  автомобіль ГАЗ-53 
 (найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач КОЗО « Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№1 ім. 

В.Липківського Липовецької районної ради Вінницької  області»       
(повне найменування, місцезнаходження та 

__Код  ЄДРПОУ_41865886_______________________          
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна _інвентарний номер _№101500001модель ТЗ-5327_№ шассі 

ХТН532700J1136111,№ кузова ХТН532700J1136111,  номер АВ59-06 ВХ                   

(інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер   АВ59-06 ВХ __ 

марка       ГАЗ-53                                                

модель     ГАЗ-53 

номер шасі /кузова__ ХТН532700J1136111 

рік випуску 1988 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість ________5273________ гривень 

залишкова вартість _0_____ _____________________ гривень 

знос ___5273________________________ _________   гривень 

опис майна _інвентарний номер _№101500002 модель ТЗ-5319_№ шассі 

1281134 № кузова 1281134,  ______номер АВ59-08 ВХ_______                                                

                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер АВ59-08 ВХ  



марка ГАЗ-53                                             

модель ГАЗ-53 

номер шасі /кузова   1281134 

рік випуску  1991 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість    3690                   гривень 

залишкова вартість_____0______ гривень 

знос ___3690_______ _________   гривень 

опис майна _інвентарний номер _№101500003    Автобус модель ПАЗ 672                                               

                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер __________                                                                   

марка _ПАЗ- 672_______                                                                                             

модель ПАЗ- 672_________   

номер шасі /кузова____________________________ 

рік випуску _________ 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість  2776________ гривень 

залишкова вартість _0___________________ гривень 

знос ___2776__________________________   гривень 

опис майна _інвентарний номер _№10150000 мотоцикл «Мінск»3111                                                 

                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер     АВ4670 АА                                      

марка __«Мінск»3111                                                     

модель __«Мінск»3111  

номер шасі /кузова    155797 

рік випуску ______1990 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість ________680_________ гривень 

залишкова вартість _0___________________________ гривень 

знос ___680________________________ _________   гривень 

опис майна _інвентарний номер _№101500008  автомобіль ГАЗ - 53                                                  

                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 



для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер АВ6512                                                                                    

марка           ГАЗ-53                                                    

модель ГАЗ-53                                                             

номер шасі /кузова    ХТН531900М1357392__________________________ 

рік випуску ______1991___ _______________ 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість ________18915_____________гривень 

залишкова вартість _0______________________________гривень 

знос ___18915__________________________гривень 

опис майна _інвентарний номер _№101500009 АРС 4234  «Мрія»                                               

                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер АВ15-41 АА                                                             

марка    АРС                                                 

модель 4234  

номер шасі /кузова    Х1М4234NOG0000255 

рік випуску _____2016                                    

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість _______1199500  _________ гривень 

залишкова вартість   660200__________________________ гривень 

знос __539750_____________________________________гривень 

опис майна _інвентарний номер _№10150011  причіп л/а_____________                                                          

                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер АВ1982 ХР                                                                   

марка  ______                                                                                  

модель2,8   

номер шасі /кузова    YGCPP2800FOO15133__________ 

рік випуску ______2010___ _______________ 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість ________3250_________ гривень 

залишкова вартість _1950_________________________ гривень 

знос ___1300__________________________________________ 



опис майна     інвентарний номер _№101500012 мопед «Viper»                                                 

                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер_________                                                                    

марка _ Viper                                                                                           

модель _Viper  

номер шасі /кузова    __________________________ 

рік випуску ______2016               

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість ________4100________________ гривень 

залишкова вартість _820_____________________________гривень 

знос ___3280_____________________________________гривень 

     опис майна _інвентарний номер _№101500005 мотоцикл «Мінск»3111                                                  

                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер АВ4670 АА                                                                    

марка  «Мінск»3111                                                     

модель «Мінск»3111   

номер шасі /кузова    155797_____ 

рік випуску ______1990_______________ 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість ________680_______________гривень 

залишкова вартість _0________________________________ гривень 

знос ___680____________________________________гривень 

балансоутримувач КОЗО « Липовецька __ загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№1 ім. 

В.Липківського Липовецької районної ради Вінницької  

області_»__Славнянська філія                         ____________________ 

(повне найменування, місцезнаходження та   

КОД 

ЕДРПОУ_41865886___________________________________________________          

ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна _інвентарний номер _№101500001 автобус КАВЗ3270 (несправний) 

                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер                                                                   __ 



марка    « КАВЗ 3270»                                                   

модель « КАВЗ 3270» 

номер шасі /кузова    2314492______________________ 

рік випуску ______1989 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість ________16600_________ гривень 

залишкова вартість _0    __________________________ гривень 

знос ___16600________________________________      гривень 

опис майна _інвентарний номер _№101500001 автобус ПАЗ 4234_                                                
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер АВ43-12 АХ         

марка    « КАВЗ 3270»                                                   

модель « КАВЗ 3270» 

номер шасі /кузова    Х1М4234Т08000513 

рік випуску ______2008______________ 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість ________170083_________ гривень 

залишкова вартість _0_____________________ гривень 

знос ___170083___________________________гривень 

4. Інші відомості; _Залишки _матеріальних цінностей згідно 

передавального балансу станом на 01.01.2021 року по рахункам,а саме:_ 

Основні засоби: 

-Рахунок 1112 «Бібліотечні фонди (художня література)»-25748 гривні 35 

коп.;                ( додаток №1); 

-Рахунок 1112 «Бібліотечні фонди (навчальна література)»- 259516 гривня 

65 коп.:           ( додаток №1); 

-Рахунок 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» - 648301 гривні 

88 коп.;           ( дод.№1); 

-Рахунок 1014 «Машини та обладнання»  -222942 гривні; ( додаток №1); 

-Рахунок 1016 «Інструменти.прилади інвентар»-7310 гривень; ( додаток 

№1); 

-Рахунок 1018 «Інші основні засоби» - 15000 гривень; ( додаток №1); 

Запаси: 



-Рахунок 1511 «Продукти харчування» - 8255 гривень 23 коп.; ( додаток 

№1); 

        - Рахунок 1513 «Продукти харчування» - 15420 гривень 43 коп.; ( додаток 

№1); 

         -Рахунок 1514 «Пально-мастильні матеріали» - 4213 гривень, 32 коп.; ( 

додаток №1); 

         -Рахунок 1514 «Пально-мастильні матеріали (талони на ДП)» - 31720 

гривень; ( додаток №1); 

        -Рахунок 1515 «Запасні частини»- 17730 гривень,00 коп.; ( додаток №1); 

         -Рахунок 1514 «Пально-мастильні матеріали» - 63093 гривень,90 коп.; ( 

додаток №1); 

        -Рахунок 1812 «Малоцінні та швидкозношувальні предмети»-128407 

гривень 28 коп.           ( додаток №1);      

   Фінансові   активи: 

 -Рахунок 2114 «Поточна дебіторська заборгованість  за розрахунками із 

соціального страхування » -22181,37гривень;  (заборгованість по виплаті  

лікарняних); 

  

  Грошові кошти:   

   -Рахунок 2313 сф2 «Реєстраційні рахунки» - 2982 гривні 17 коп; (додаток №1) 

  -Рахунок 2313 сф3 «Реєстраційні рахунки» - 6045 гривні 62 коп; (додаток № 1) 

  Зобов*язання : 

 - Рахунок 6311 – «Розрахунки з бюджетом за податками та зборами» 

(ПДФО -18% )-  3992 гривні 65 коп.; 

- Рахунок 6312 –« Інші розрахунки з бюджетом (військовий збір- 18%)-332 

гривні 78 коп. 

 - Рахунок 6511 – «Розрахунки із заробітної плати »- 17855 гривня 84 коп.; 

- Рахунок 6211 – «Розрахунки з постачальниками та підрядниками »- 61760 

гривень 00коп.; 

  Власний капітал: 

- Рахунок 5111–     « Внесений капітал» -  11748438 гривень 10 коп,; 

 - Рахунок 5512 – «Фінансовий результат » - 3990590 гривень 09 коп.; 

5.Пропозиції комісії              

________________________________________________________ 

6. Разом з об’єктом передається технічна документація: Технічний паспорт 

на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та 

спорудами КОЗО «Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІст №1 

ім.В.Липківського Липовецької районної ради Вінницької області. вулиця 

Шкільна №2 м Липовець, Липовецький район ,Вінницька область  

(_інвентаризаційна справа__№3318,паспорт виготовлено  станом на 24.04.2018 

року_)____________                                                                                                            

7. До акта приймання-передачі додається: 



1. Передавальний баланс_станом на 01.01.2021 року 

2.Додаток№1 до Передавальний баланс_станом на 01.01.2021 року  

3. Технічний паспорт на громадський будинок з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами КОЗО «Липовецька загальноосвітня 

школа І-ІІІст №1 ім.В.Липківського .Липовецької районної ради Вінницької 

області. вул. Шкільна №2 м. Липовець, Липовецький район, Вінницька область 

(_інвентаризаційна справа__№1318,паспорт виготовлено  станом на 24.04.2018 

року_) 

Голова комісії          _________________                __С.С.Кропивницький  
(підпис, ініціали та прізвище) 

Заступника голови комісії ____________________     ___ Л.П. Білозерова 
 (підпис, ініціали та прізвище)    

 Секретаря комісії     ___________________________А.І.Бабич 

                                 (підпис, ініціали та прізвище)                                               

Члени комісії ___________________________  В.П.Авраменко 
(підпис, ініціали та прізвище) 

                        ___________________________  Н.Л.Гандзій 
 (підпис, ініціали та прізвище) 

                     ___________________________  Г.Г.Дерун 
 (підпис, ініціали та прізвище) 

                    ___________________________  А.Й.Коцюбняк 
 (підпис, ініціали та прізвище) 

 

                       ___________________________  О.Г.Павлишина 
 (підпис, ініціали та прізвище) 

 

__________________________ _   Р.А.Танасюк 
(підпис, ініціали та прізвище) 

 

___________________________     Ю.М.Тітенко 

                             (підпис, ініціали та прізвище) 

                             ___________________________ О.В. Фоміна 

                             (підпис, ініціали та прізвище) 

                            ___________________________   Д.В.Часовських 

                             (підпис, ініціали та прізвище) 

         _____ ___________ 2021    р. 

 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 



 

Додаток 2 

до рішення 11 сесії міської 

ради 8 скликання 

__ ____ 2021 р. №  

 

АКТ  
приймання-передачі  

опорного закладу «Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2 

 Липовецької районної ради Вінницької області» 
 Комісія, утворена відповідно до рішення 6 сесії Липовецької міської 

ради 8 скликання від 22.01.2021 р. № 135 «Про створення комісії щодо 

прийняття закладів охорони здоров’я та освіти з спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницького району в комунальну 

власність Липовецькій територіальній громаді» у складі: 

 Голови комісії: Кропивницький Сергій Станіславович,, заступник 

міського голови Липовецької міської ради. 

 Заступника голови комісії: Білозерова Леся Петрівна, начальник 

управління освіти,культури,молоді та спорту Липовецької міської ради 

Вінницького району Вінницької області 

Секретаря комісії: Бабич Алла Ігорівна ,начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету Липовецької 

міської ради.  

                                           Члени комісії: 

-Дерун Григорій Григорович, заступник голови Вінницької районної ради. 

-Коцюбняк Алла Йосипівна, член комісії з реорганізації Липовецької 

районної ради (за згодою). 

-Павлишина Олена Георгіївна, начальник відділу фінансового та 

матеріально технічного забезпечення, головний бухгалтер виконавчого 

апарату Липовецької районної ради, член комісії з реорганізації 

Липовецької районної ради (за згодою). 

-Танасюк Руслан Анатолійович, директор комунальної установи «Центр 

фінансово-господарського обслуговування закладів та установ соціально-

культурної сфери Липовецької міської ради Вінницької області». 

-Тітенко Юрій Миколайович, керуючий справами виконавчого апарату 

Липовецької районної ради, член комісії з реорганізації Липовецької 

районної ради (за згодою). 

-Фальківська Катерина Миколаївна, бухгалтер КУ «Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району Вінницької області». 

-Фоміна Ольга Володимирівна, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 



-Часовський Дмитро Володимирович, керуючий справами виконавчого 

апарату Вінницької районної ради. 

-Черепашук Дмитро Якович, директор Опорного закладу «Липовецька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2 Липовецької районної ради Вінницької 

області». 

 

Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

22500 Вінницька область, Липовецький район  м.Липовець  вул. Героїв 

Майдану,11__________________                                                     _________, 

належить _Опорному закладу «Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ст.№2 Липовецької районної ради  Вінницької  області»________________                                                                  
     (найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

передається _Липовецькій  міській   раді                                                                                                                                                                                           
(найменування підприємства, установи та організації, що приймає) 

Комісія установила: 

1) Будівля школи  ( будівля школи, прибудова, підвал, вхід у 

підвал,ганок, ганок, рибудова, гонок, ганок) 

                                       (найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач :_Опорний заклад «Липовецька загальноосвітня школа 

І-ІІІ ст.№2 Липовецької районної ради  Вінницької області» 22500 

Вінницька область, Липовецький район м. Липовець  вул. Героїв Майдану, 

11            

                      (повне найменування, місцезнаходження   та  )                                                                                

Код ЄДРПОУ: 21724110________________________________               

                                (   ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ___1967  ( рік спорудження 1967р)  

будівельний об’єм (загальний) ____12827_________ _________ куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___1815,1_________      __________ кв. метрів 

площа земельної ділянки ____________________        ___                 гектарів 

Вартість основних фондів:                                                                                                        

відновна вартість __________________________               _  _ тис. гривень 

балансова вартість ___1425,6__________________ _________ тис. гривень 

сума зносу             ___________758,3 __ _____________ _____ тис. гривень 

залишкова вартість ___________667,3  ____________________ тис. гривень 

2)Будівля школи (ганок,ганок, підвал, вхід в підвал, прибудова, 

ганок,прибудова)                                                                                                                                 
(найменування об’єкта передачі) 



балансоутримувач :_Опорний заклад «Липовецька загальноосвітня школа 

І-ІІІ ст.№2 Липовецької районної ради  Вінницької області» 22500 

Вінницька область, Липовецький район м. Липовець  вул. Героїв Майдану, 

11________________________            

                                   (повне найменування, місцезнаходження   та  )                                                                                

Код ЄДРПОУ :21724110________________________________               

                                  (   ідентифікаційний код юридичної особи) 

 

 

 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ___1967_ ( рік спорудження 1967р)                                                                                                                        

будівельний об’єм (загальний) __3816____________________ куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___122,2   _____                     ________ кв. метрів 

площа земельної діля                  _________                     _______ гектарів 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість _________________________________          тис. гривень 

балансова вартість    219,2________________         _______ тис. гривень    

сума зносу ____218,2_   ____________   ____________     _ тис. гривень 

залишкова вартість ____1,0__________________________     _ тис. гривень 

3)Майстерня(майстерня,підвал,прибудова)                                                                                                                                      
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач :_Опорний заклад «Липовецька загальноосвітня школа 

І-ІІІ ст.№2 Липовецької районної ради  Вінницької області» 22500 

Вінницька область, Липовецький район м. Липовець  вул. Героїв Майдану, 

11           

                       (повне найменування, місцезнаходження   та  )                                                                                

Код ЄДРПОУ :21724110________________________________               

                            (   ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію __1967_ ( рік спорудження 1967р)                                                                                                                        

будівельний об’єм (загальний) __475___________        ____ ___ куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___156,6  ____                     ________ кв. метрів 

площа земельної ділянки _______________                     _______ гектарів 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість ______________________________________ тис. гривень 



балансова вартість             46,6               _______                    __ тис. гривень 

сума зносу    46,6____   __   ____________   ____________     _ тис. гривень 

залишкова вартість ____0,0   __   ____________   __________ тис. гривень 

4)Котельня                                                                                                                                    
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач :_Опорний заклад «Липовецька загальноосвітня школа 

І-ІІІ ст.№2 Липовецької районної ради  Вінницької області» 22500 

Вінницька область, Липовецький район м. Липовець  вул. Героїв Майдану, 

11________________________            

                          (повне найменування, місцезнаходження   та  )                                                                                

Код ЄДРПОУ :21724110________________________________               

                                   (   ідентифікаційний код юридичної особи) 

 

 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ___1983_ ( рік спорудження 1983р)                                                                                                                        

будівельний об’єм (загальний) __354_______________ ___ ___ куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___78,7  ________         _________ кв. метрів 

площа земельної ділянки _________________                    _______ гектарів 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість _____________________________________ тис. гривень 

балансова вартість ___288,1                                                           тис. гривень 

сума  зносу ____    205,5 __   ____________   ____________      тис. гривень 

залишкова вартість ____82,6   __   ____________   __________ тис. гривень 

5)Склад                                                                                                                                   
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач :_Опорний заклад «Липовецька загальноосвітня школа 

І-ІІІ ст.№2 Липовецької районної ради  Вінницької області» 22500 

Вінницька область, Липовецький район м. Липовець  вул. Героїв Майдану, 

11________________________            

                                (повне найменування, місцезнаходження   та  )                                                                                

Код ЄДРПОУ: 21724110______                  __________________________               

                                 (   ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію __             _1972_ ( рік спорудження 1972р)                                                                                                                        

будівельний об’єм (загальний) __330_________        _____  ___ куб. метрів 



площа забудови (загальна) ___129,3  _____                    ________ кв. метрів 

площа земельної ділянки _________________                     _______ гектарів 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість _____________________________________ тис. гривень 

балансова вартість ___6,4_______________________________ тис. гривень 

сума зносу ___     6,4_______________________________ тис. гривень 

залишкова  вартість ___0,0___   ____________   ____________ тис. гривень 

6)Вбиральня                                                                                                                                   

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач :_Опорний заклад «Липовецька загальноосвітня школа 

І-ІІІ ст.№2 Липовецької районної ради  Вінницької області» 22500 

Вінницька область, Липовецький район м. Липовець  вул. Героїв Майдану, 

11________________________            

                                   (повне найменування, місцезнаходження   та  )                                                                                

Код ЄДРПОУ 21724110________________________________               

                                         (   ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ___1980_ ( рік спорудження 1980р)                                                                                                                        

будівельний об’єм (загальний) __99__________________ ___ куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___45,1  ___          ______________ кв. метрів 

площа земельної ділянки ______________                     _______ гектарів 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість ______________________________________ тис. гривень 

балансова вартість ___4,9_______________________________ тис. гривень 

сума зносу   4,9 ____  __   ____________   ____________     _ тис. гривень 

залишкова вартість ____0,0  __   ______________________     _ тис. гривень 

 

7) Спортивний    зал                                                                                                                                   
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач :_Опорний заклад «Липовецька загальноосвітня школа 

І-ІІІ ст.№2 Липовецької районної ради  Вінницької області» 22500 

Вінницька область, Липовецький район м. Липовець  вул. Героїв Майдану, 

11________________________            

                                    (повне найменування, місцезнаходження   та  )                                                                                

Код ЄДРПОУ 21724110_____                ___________________________               

                                                   (   ідентифікаційний код юридичної особи) 



Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ___2009_ ( рік спорудження 2009р)                                                                                                                        

будівельний об’єм (загальний) ________________  ___ _  __ куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___  ________         _______    ___ кв. метрів 

площа земельної ділянки __________________   _________          гектарів 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість _____________________________________ тис. гривень 

балансова вартість ___707,7_____________ _________         тис. гривень 

сума зносу   ___170,6   __   ____________   ____________     _ тис. гривень 

залишкова вартість ____537,1   __   ____________   _________ тис. гривень 

 

 

8) Забор    металевий                                                                                                                                    
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач :_Опорний заклад «Липовецька загальноосвітня школа 

І-ІІІ ст.№2 Липовецької районної ради  Вінницької області» 22500 

Вінницька область, Липовецький район м. Липовець  вул. Героїв Майдану, 

11________________________            

                              (повне найменування, місцезнаходження   та  )   

 

                                                                              

Код ЄДРПОУ 21724110________________________________               

                                    (   ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ______________________________                  

будівельний об’єм (загальний) ____________        _____     ___ куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___ __________                     ________ кв. метрів 

площа земельної ділянки _______________                     _______ гектарів 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість ______________________________ _______ тис. гривень 

балансова вартість ___3,5_____________________ _________ тис. гривень 

 сума зносу   3,5___  __   ____________   ____________     _ тис. гривень 

залишкова вартість ____  0,0_________________________     _ тис. гривень 



3. До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що 

передається, належить _автобус спеціалізований  шкільний АТАМАН 

D093S2    
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач _ Опорний заклад «Липовецька загальноосвітня школа 

І-ІІІ ст.№2 Липовецької районної ради  Вінницької області» 22500 

Вінницька область, Липовецький район м. Липовець  вул. Героїв 

Майдану, 11________________________             

      Код  ЄДРПОУ_21724110_________________________________________         
(ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна _інвентарний номер _№101500003 

№ кузова/шасі   Y7BD093S2KB000317______номер  АВ 24-25 ЕМ_______                                                                                    
               (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер АВ 24-25 ЕМ ________                                                                    

марка __ __ АТАМАН D093S2   _______________                                                   

модель ____ АТАМАН D093S2   _______                       ___ ____________ 

номер шасі /кузова___№ кузова   Y7BD093S2KB000317_ ______   _____ 

рік випуску ______2019_____                                        __                   ___ ___ 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість ________1744500   _______       __ гривень 

сума зносу ___203525 ______________________ ________       _   гривень 

залишкова вартість _______1540975________________  __      ____гривень 

 

4. Інші відомості:_Залишки _матеріальних цінностей згідно 

передавального балансу станом на 01.01.2021 року відповідно даних  

рахунків бухгалтерського обліку ,а саме: 

 

Основні засоби: 

-Рахунок 1112 «Бібліотечні фонди (художня література)»-44878гривні 48 

коп.; ( додаток №1); 

-Рахунок 1112 «Бібліотечні фонди (навчальна література)»-351118 гривень 

55 коп.: ( додаток №1); 

-Рахунок 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» -401256 гривні 

00 коп.; ( дод.№1); 

-Рахунок 1011 «Земля»  - 47946816 гривні; ( додаток №1); 



-Рахунок 1014 «Машини та обладнання»  - 4794300.60гривні; ( додаток 

№1); 

-Рахунок 1016 «Інструменти.прилади інвентар»-713.61 гривень; ( додаток 

№1); 

-Рахунок 1017 « Багаторічні насадження»-1191 гривень; ( додаток №1); 

-Рахунок 1018 « Інші оборотні активи»-92733 гривень; ( додаток №1); 

 

Незавершені  капітальні інвестиції: 

-Рахунок 1311 «Незавершені  капітальні інвестиції» -2395334,39 гривень;      

( додаток №1); 

Запаси: 

- Рахунок 1511 «Продукти харчування»-18909 гривень 84 коп.; ( додаток 

№1); 

- Рахунок 1514 «Пально-мастильні матеріали»-1302 гривень 12 коп.; ( 

додаток №1); 

         - Рахунок 1514 «Пально-мастильні матеріали (талони на ДП)»-15750 

гривень; ( додаток №1); 

         - Рахунок 1514 «Деревина дровяна непромислового використання 

(твердолистяних порід)»-16136,23 гривень; ( додаток №1); 

       - Рахунок 1514 «Деревина дровяна непромислового використання 

(мяколистяних порід)»-38275,11 гривень; ( додаток №1); 

         - Рахунок 1514 «Паливні брикети з твердих порід деревини»-65284 

гривень; ( додаток №1); 

         - Рахунок 1514 «Дрова небюджетні надходження»-974 гривень; ( додаток 

№1); 

         - Рахунок 1812 «Малоцінні та швидкозношувальні предмети»-148886 

гривень 63 коп..     

 ( додаток №1); 

 

 

Грошові коштів  у національній валюті, в тому числі в казначействі: 

-   Рахунок 2313сф2 ( спеціальний фонд)-68  гривень 66 коп.. 

-   Рахунок 2313сф3 ( спеціальний фонд)-130  гривень 20 коп..     

  Власний капітал: 

- Рахунок 5111–     « Внесений капітал» -  15150250  гривень  ; 

Сума зносу: 

-Рахунок 1411 «Знос»-2235097 гривень 58 коп.; ( додаток №1); 

-Рахунок 1412 «Знос»-625890 гривень 33 коп.; ( додаток №1); 

Фінансовий результат: 

- Рахунок 5512–     « Фінансовий результат» -  -2625651 гривень  20 коп,; 

Цільове   фінансування: 



- Рахунок 5411–     « Цільове фінансування» -  2395334 гривень  39коп.; 

5. Пропозиції комісії ________         _____________________________ 

 

6. Разом з об’єктом передається технічна документація: Технічний паспорт 

на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та 

спорудами Опорного закладу «Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ст.№2 Липовецької районної ради  Вінницької області» 22500 Вінницька 

область, Липовецький район м. Липовець  вул. Героїв Майдану, 11             

(інвентаризаційна справа__№20-189 , паспорт виготовлено  станом на 

15.10.2020року_)___ 

7. До акта приймання-передачі додається: 

1. Передавальний баланс_станом на 01.01.2021 року_____________                          

2.Додаток  №1  до передавального балансу станом на  

01.01.2021року                                             

3. Копія  «Технічного паспорта на громадський будинок з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами опорного закладу « Липовецька 

загальноосвітньої школи І-ІІІст. №2 Липовецької районної ради 

Вінницької області .вулиця Героїв Майдану № 11 місто Липовець  

Липовецького район Вінницької області »(_інвентаризаційна справа № 20-

189,паспорт виготовлено  станом на 15.10.2020року_)    

4.  Робочий проект " Капітальний ремонт з облаштування внутрішніх 

вбиралень у Липовецькій ЗОШ І-ІІІст.по вул.Героїв Майдану,11 в м. 

Липовець  Липовецького району Вінницької області" 

5. Капітальний ремонт санвузлів у Липовецькій ЗОШ І-ІІІст №2.по 

вул.Героїв Майдану,11 в м. Липовець  Липовецького району Вінницької 

області" 

6. Авторський нагляд за обєктом " Капітальний ремонт з облаштування 

внутрішніх вбиралень у Липовецькій ЗОШ І-ІІІст.по вул.Героїв 

Майдану,11 в м. Липовець  Липовецького району Вінницької області" 

7.Капітальний ремонт з облаштування внутрішніх вбиралень у 

Липовецькій ЗОШ І-ІІІст.по вул.Героїв Майдану,11 в м. Липовець  

Липовецького району Вінницької області" 

8.Капітальний ремонт з облаштування внутрішніх вбиралень у 

Липовецькій ЗОШ І-ІІІст.по вул.Героїв Майдану,11 в м. Липовець  

Липовецького району Вінницької області" 

9.Виготовлення робочого проекту на капітальний ремонт  вбиральні 

початкової школи ЗОШ І-ІІІст№2   Липовецької районої ради Вінницької 

області 



10.Виготовлення робочого проекту на капітальний ремонт  навчальних 

корпусів Липовецької  ЗОШ І-ІІІст№2   Липовецької районої ради 

Вінницької області з послідуючим утепленням фасадів,проведення 

експертизи проекту 

11.Технічний звіт будівельних конструкцій будівлі середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів№2  (початкової)  вул.Героїв 

Майдану,11 в м. Липовець  Липовецького  району Вінницької області" 

12. Виготовлення робочого проекту на капітальний ремонт  харчоблоку та 

їдальні у Липовецькій  ЗОШ І-ІІІст№2   Липовецької районої ради 

Вінницької області , проведення експертизи даного проекту 

 

13. Авторський нагляд за виконанням робочого проекту по " Капітальний 

ремонт  вбиральні початкової школи ЗОШ І-ІІІ ст.№2 у Липовецької  

районної ради   Вінницької області" 

 

14.Капітальний ремонт системи вентиляції у Липовецькій ЗОШ І-ІІІст.№2   

Липовецького району Вінницької області з влаштуванням приміщень для 

обладнання по вул.Героїв Майдану,11 в м. Липовець  Липовецького 

району Вінницької області" " 

 

15.Виготовлення робочого проекту на капітальний ремонт  даху  у 

Липовецькій  ЗОШ І-ІІІст№2   Липовецької районої ради Вінницької 

області , з послідуючим утепленням,встановлення сонячних батарей та 

теплових насосів , проведення експертизи даного проекту 

 

16.Капітальний ремонт вбиральні початкової школи І-ІІІст.№2 у 

Липовецькій ЗОШ І-ІІІст.№2   Липовецького району Вінницької області 

 

17. Виготовлення проектно-кошторисної документації "Нове будівництво 

футбольного поля з штучним покриттям в Липовецькій  ЗОШ І-ІІІст№2   

Липовецької районої ради Вінницької областіпо вулиці Героїв 

Майдану,11,в м.Липовець липовецького району вінницької області, 

проведення експертизи даного проекту 

18.Виготовлення робочого проекту на капітальний ремонт системи 

вентиляції у Липовецькій ЗОШ І-ІІІст.№2   Липовецької районної ради 

Вінницької області з влаштуванням приміщень для обладнання по 

вул.Героїв Майдану,11 в м. Липовець  Липовецького району Вінницької 

області" " 

19.Виготовлення проектно-кошторисної документації " Будівництво 

підпірної стінки спортивного майданчика в  опорному закладі 



"Липовецькій  ЗОШ І-ІІІст№2   Липовецької районої ради Вінницької 

областіпо вулиці Героїв Майдану,11,в м.Липовець Липовецького району 

Вінницької області" 

 

20.Нове будівництва підпірної стінки спортивного майданчика в  опорному 

закладі "Липовецькій  ЗОШ І-ІІІст№2   Липовецької районої ради 

Вінницької областіпо вулиці Героїв Майдану,11,в м.Липовець 

Липовецького району Вінницької області" 

 

21.Технічний нагляд за новим будівництва " Будівництво футбольного 

поля з штучним покриттям в  опорному закладі "Липовецькій  ЗОШ І-

ІІІст№2   Липовецької районої ради Вінницької областіпо вулиці Героїв 

Майдану,11,в м.Липовець Липовецького району Вінницької області" 

 

22.Технічний нагляд за  будівництва підпірної стінки спортивного 

майданчика в  опорному закладі "Липовецькій  ЗОШ І-ІІІст№2   

Липовецької районої ради Вінницької областіпо вулиці Героїв 

Майдану,11,в м.Липовець Липовецького району Вінницької області" 

 

23.Авторський нагляд за проектом будівництва " Будівництво футбольного 

поля з штучним покриттям в  опорному закладі "Липовецькій  ЗОШ І-

ІІІст№2   Липовецької районої ради Вінницької областіпо вулиці Героїв 

Майдану,11,в м.Липовець Липовецького району Вінницької області" 

 

24.Виконання робіт"Нового будівництво футбольного поля з штучним 

покриттям в Липовецькій  ЗОШ І-ІІІст№2   Липовецької районої ради 

Вінницької областіпо вулиці Героїв Майдану,11,в м.Липовець 

липовецького району вінницької області, проведення експертизи даного 

проекту 

 

25.Авторський нагляд за проектом будівництва " Будівництво підпірної 

стінки спортивного майданчика в  опорному закладі "Липовецькій  ЗОШ І-

ІІІст№2   Липовецької районої ради Вінницької областіпо вулиці Героїв 

Майдану,11,в м.Липовець Липовецького району Вінницької області" 

 

26.Виготовлення проектно-кошторисної документації " Капітальний 

ремонт харчоблоку та їдальні ЗОШ І-ІІІ ст. №2    Липовецької районої ради 

Вінницької області " 

 



27. Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні ЗОШ І-ІІІ ст. №2  по вул 

Героїв Майдану,11 м.Липовець  Липовецької районої ради Вінницької 

області "                                                                                          

Голова комісії          _________________                __     С.С.Кропивницький  
              (підпис, ініціали та прізвище) 

Заступника голови комісії ____________________          Л.П. Білозерова 
                  (підпис, ініціали та прізвище)    

 Секретаря комісії     ___________________________      А.І.Бабич  
                                             (підпис, ініціали та прізвище)                                                     

Члени комісії      ___________________________       Г.Г.Дерун 
                  (підпис, ініціали та прізвище) 

                             __________________________        А.Й.Коцюбняк 
                    (підпис, ініціали та прізвище) 

                            ___________________________       О.Г.Павлишина 
              (підпис, ініціали та прізвище) 

 

      __________________________           Р.А.Танасюк 
                  (підпис, ініціали та прізвище) 

 

     ___________________________          Ю.М. Тітенко 

                                     (підпис, ініціали та прізвище) 

                            ___________________________        К.М.Фальківська 

                                 (підпис, ініціали та прізвище) 

                            _________________________             О.М.Фоміна  

                                (підпис, ініціали та прізвище)                            

                                ___________________________     Д.В.Часовський 

                                             (підпис, ініціали та прізвище)    

                                ___________________________     Д.Я. Черепашук 

                                (підпис, ініціали та прізвище                               

_____ ___________ 2021 р. 

 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 



 

Додаток 3 

до рішення 11 сесії міської 

ради 8 скликання 

__ ____ 2021 р. №  

 

АКТ  
приймання-передачі  

Липовецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3 

 Липовецької районної ради Вінницької області 
 

Комісія, утворена відповідно до рішення 6 сесії 8 скликання 

Липовецької міської ради від 22.01.2021 р. №    135        «Про створення комісій 

щодо приймання-передачі закладів  освіти з спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вінницького району в комунальну власність 

Липовецької територіальної  громади» у складі: 

 Голови комісії: Кропивницький Сергій Станіславович, заступник 

міського голови Липовецької міської ради. 

 Заступника голови комісії: Білозерова Леся Петрівна, начальник 

управління освіти, культури, молоді та спорту Липовецької міської ради  

Вінницького району Вінницької області. 

 Секретаря комісії: Бабич Алла Ігорівна,начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету Липовецької 

міської ради. 

Члени комісії: 

 Тітенко Юрій Миколайович, керуючий справами Липовецької районної 

ради (за згодою). 

-  Коцюбняк Алла Йосипівна, начальник відділу юридичної, кадрової 

роботи та з питань  . комунальної власності виконавчого  апарату 

Липовецької районної ради (за згодою). 

 Павлишина Олена Георгіївна начальник відділу фінансового та 

матеріально технічного забезпечення, головний бухгалтер виконавчого 

апарату Липовецької районної ради (за згодою). 

 Дерун Григорій Григорович заступник голови Вінницької районної ради 

Вінницької області 

 Часовських Дмитро Володимирович, керуючий справами виконавчого 

апарату Вінницької районної ради Вінницької . 

 Фоміна Ольга Володимирівна, заступник міського голови Липовецької 

міської ради. 

 Калінчук Олена Олександрівна,бухгалтер КУ «Центр фінансово-

господарського    обслуговування закладів та установ соціально-культурної 

сфери Липовецької міської ради Вінницької області» 



 Часовських Дмитро Володимирович,керуючий справами виконавчого 

апарату Вінницької районної ради. 

 Танасюк Руслан Анатолійович,директор КУ «Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ соціально-культурної 

сфери Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області. 

- Балега Олена Іванівна, директор Липовецької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ст.№3 Липовецької  міської ради Вінницького району Вінницької 

області. 

Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

___22500 Вінницька область, Липовецького району м.Липовець  вул. Копитка 

буд.2_________________                                                     

_____________________________, 

належить __Липовецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №3 Липовецької 

районної ради  Вінницької  обласної ради__________________                                                  

___                 _, 

(найменування підприємства, установи та організації, що 

передає) 

передається _Липовецькій міській раді                                                                                                                                                    

.                                                    (найменування підприємства, установи та 

організації, що приймає) 

Комісія установила: 

2. До складу нерухомого майна, що передається, належить  Липовецькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ст.№3  Липовецької районної ради  Вінницької  

області                                                                 

    1) Будівля школи ( будівля школи)                                                                                                                                                           

                                                    (найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач :__Липовецька  загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№3 

Липовецької районної ради  Вінницької  області;_22500 Вінницька область, 

Липовецький район м.Липовець  вул. Копитка 

буд.2______________________________                      

                                                               (повне найменування, 

місцезнаходження   та  )                                                                                

_Код ЄДРПОУ_21727539________________________________                _      

_________ 

                                                   (   ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію _________                                  

___________________ 



будівельний об’єм (загальний) ____________________           _        

________ куб. метрів 

площа забудови (загальна) ______________        ___  __ ______           

_______ кв. метрів 

площа земельної ділянки ____________________        ___                

___________ гектарів 

Вартість основних фондів:                                                                                                       

: 

відновна вартість __________________________               _  _____________ 

тис. гривень 

балансова вартість ________335,771__________________        ___  _______ 

тис. гривень. 

 сума   _зносу___            ____314,537__________________        ___  _______ 

тис. гривень 

залишкова вартість ____________21,234________     _____________  _____ 

тис. гривень 

2)Теплопункт                                   __              __                               

__________  

                                                  (найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач ___ Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№3  

Липовецької        районної ради . Вінницької  області 22500 Вінницька 

область, Липовецький район м.Липовець  вул. Копитка буд.2________                                                  

_____                                                                             

  (повне найменування, місцезнаходження та) 

____Код ЄДРПОУ_21727539___________________          

__________________________                                                 .              ( 

ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ________2003______      _______     __                            

__ 

будівельний об’єм (загальний) _______________        ___       __         ______ 

куб. метрів 

площа забудови (загальна) ____________    _____            ___         

__________ кв. метрів 

площа земельної ділянки __________________   _________                     

_______ гектарів 

Вартість основних фондів: 



відновна вартість _________________________________                  _______ 

тис. гривень 

балансова вартість ________79,549_________________        _________   ___ 

тис. гривень 

сума   _зносу___            ____40,2      __________________        ___  _______ 

тис. гривень 

залишкова вартість _____________39,327_____________     ____________     

_ тис. грив. 

3)Убиральня                              __              __                                                           

                                          (найменування об’єкта передачі)                                                                                                         

балансоутримувач ___ Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№3 

Липовецької   районної ради Вінницької  області;22500 Вінницька область, 

Липовецький район  м.Липовець  вул. Копитка буд.2____________                                                                                       

                                    (повне найменування, місцезнаходження та) 

_Код  

ЄДРПОУ_21727539___________________________________________________

__        .                                                     ( ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ________________                                 

____________ 

будівельний об’єм (загальний) ____              _______________________     

__ куб. метрів 

площа забудови (загальна) _______               ________________________       

_ кв. метрів 

площа земельної ділянки __________                        

________________________ гектарів 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість _____________________                _  __________________ 

тис. гривень 

балансова вартість ________3,413__________________        _________   ___ 

тис. гривень 

сума   _зносу___            ____2,219         __  _____________        ___  _______ 

тис. гривень 

залишкова вартість _____________1,194        __________________________ 

тис. гривень  

                                                                                                                                                                          

              



5)Криниця                             __              __                                                           

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№3 

Липовецької районної ради Вінницької  області;__22500 Вінницька область, 

Липовецький район  м.Липовець  вул. Копитка буд.2_____________                                                          

_____                              

(повне найменування, місцезнаходження та) 

_Код  

ЄДРПОУ_21727539___________________________________________________

__        .             ( ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ________________                                 

____________ 

будівельний об’єм (загальний) ____                   

_________________________ куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___ ____               _________________________ 

кв. метрів 

площа земельної ділянки __________                        

________________________ гектарів 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість _____________________                _  __________________ 

тис. гривень 

балансова вартість                 __34,914________________        ___ ____   ___ 

тис. гривень. 

сума   _зносу___            ____2,219         __  _____________        ___  _______ 

тис. гривень 

залишкова вартість _____________2,866       __________________________ 

тис. гривень 

6)Металева  огорожа                                                                                   __              

__                                                            

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач ___ Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№3 

Липовецької районної ради Вінницької  області; _22500 Вінницька область, 

Липовецький район  м.Липовець  вул. Копитка буд.2______________                                                          

_____                              

(повне найменування, місцезнаходження та) 



_Код  

ЄДРПОУ_21727539___________________________________________________

__         ( ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію __________2015______                                 

____________ 

будівельний об’єм (загальний) ____                   

_________________________ куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___  ____                 _____________         

_________ кв. метрів 

площа земельної ділянки __________                        

________________________ гектарів 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість _____________________                _  _____________ ____ 

тис. гривень 

балансова вартість        86,335        __________________        _____  __   ___ 

тис. гривень. 

Сума зносу         21,583  тис.гривень. 

залишкова вартість ____64,752________       ______   __________________ 

тис. гривень 

 

                                              

                                            

3. Інші відомості; _Залишки _матеріальних цінностей згідно 

передавального балансу станом на 01.01.2021 року по рахункам,а саме:_ 

Основні засоби: 

-Рахунок 1014 «Машини та обладнання»  -499804 гривні; ( додаток №1); 

-Рахунок 1016 «Інструменти.прилади інвентар»-15406 гривень; ( додаток 

№1); 

-Рахунок 1017 «Інші основні засоби» -620 гривень; ( додаток №1); 

-Рахунок 1311 «Капітальні інвестиції  в основні засоби» -41745гривень; ( 

додаток №1); 

-Рахунок 1112 «Бібліотечні фонди (художня література)»-18479 гривні 00 

коп.; (  додаток №1); 

-Рахунок 1112 «Бібліотечні фонди (навчальна література)»-89163 гривня71 

коп.: ( додаток №1); 



-Рахунок 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» -199814 гривні 

04 коп.; ( дод.№1); 

Запаси: 

-Рахунок 1511 «Продукти харчування»-2745 гривень 71 коп.; ( додаток 

№1); 

         -Рахунок 1512 «Медичні препарати»-1000 гривень,00 коп.; ( додаток №1);          

         -Рахунок 1812 «Малоцінні та швидкозношувальні предмети»-30544 

гривень 42 коп.           ( додаток №1);        

         Фінансові   активи: 

         Зобов*язання : 

 - Рахунок 6211 – «Розрахунки з постачальниками» -  14471 гривня 50 коп. 

  Власний капітал: 

- Рахунок 5111–     « Внесений капітал» -  1363269   гривень 05 коп,; 

- Рахунок 5411–     « Цільове фінансування» -  41745   гривень 00 коп,; 

 - Рахунок 5512 – «Фінансовий результат » - 748506 гривень 17 коп.; 

5. Пропозиції комісії 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________________

_____  _____ 

6. До акта приймання-передачі додається: 

1. Передавальний баланс_станом на 01.01.2021 року_________                        

_____ 

2.Додаток№1 до Передавального баланс_станом на 01.01.2021 року  

 

 

 

      Голова комісії          _________________                __С.С.Кропивницький  

        (підпис, ініціали та прізвище) 

     Заступника голови комісії ______________________Л.П. Білозерова 

                                                               (підпис, ініціали та прізвище) 

      Секретаря комісії         ____________________    А.І.Бабич 

                                             (підпис, ініціали та прізвище)                                                     

Члени комісії    __________________________ Ю.М.Тітенко 

    (підпис, ініціали та прізвище) 

                        ___________________________   А.Й.Коцюбняк 

      (підпис, ініціали та прізвище) 

                        ___________________________    О.Г.Павлишина 

     (підпис, ініціали та прізвище) 



 

__________________________ _    Г.Г. Дерун 

      (підпис, ініціали та прізвище) 

 

___________________________       Д.В.Часовських 

                                (підпис, ініціали та прізвище) 

                             ___________________________  О.В. Фоміна 

                                      (підпис, ініціали та прізвище) 

                            ___________________________   О.О.Калінчук 

                             (підпис, ініціали та прізвище) 

                                _________________________   Р.А Танасюк 

                             (підпис, ініціали та прізвище)  

                              ____________________     ___     О.І. Балега 

                               (підпис, ініціали та прізвище)                              

 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 



 

Додаток 4 

до рішення 11 сесії міської 

ради 8 скликання 

__ ____ 2021 р. №  

 

АКТ  
приймання-передачі  

Білозерівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

 Липовецької районної ради Вінницької області 

 

 Комісія, утворена відповідно до рішення 6 сесії Липовецької міської 

ради8 скликання  від 22.01.2021 р. № 135 «Про створення комісій щодо 

приймання-передачі закладів освіти з спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вінницького району в комунальну власність 

Липовецької територіальної громади» у складі: 

 Голови комісії: Кропивницький Сергій Станіславович, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих ради. 

 Заступника голови комісії: Білозерова Леся Петрівна,начальник 

управління освіти,культури,молоді та спорту Липовецької міської ради . 

Секретаря комісії:  Бабич Алла Ігорівна, начальник відділу юридичного 

забезпечення  та комунальної власності виконавчого комітету Липовецької 

міської ради. 

Члени комісії: 

  Деревіцька Надія Миколаївна, бухгалтер КУ «Центр фінансово   

господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького  

району».              

 Тітенко Юрій Миколайович, керуючий справами виконавчого апарату 

Липовецької районної ради,член комісії з реорганізації Липовецької 

районної ради (за згодою). 

 Коцюбняк Алла Йосипівна, член комісії з реорганізації Липовецької 

районної ради (за згодою).) 

 Павлишина Олена Георгіївна начальник відділу фінансового та 

матеріально технічного забезпечення, головний бухгалтер виконавчого 

апарату. Липовецької районної ради, член комісії з реорганізації 

Липовецької районної ради (за згодою).) 

 Дерун Григорій Григорович заступник голови Вінницької районної ради. 

 Часовських Дмитро Володимирович, керуючий справами виконавчого 

апарату Вінницької районної ради. 

  Фоміна Ольга Володимирівна, заступник міського голови з діяльності 

виконавчих органів      ради. 



 Танасюк Руслан Анатолійович,директор КУ «Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ  соціально-культурної 

сфери Липовецької міської ради Вінницької області». 

 Тарахта Володимир Володимирович, директор Білозерівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІст. Липовецької районної ради Вінницької 

районної ради. 

 

 

Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

22532 Вінницька область, Липовецький район  с.Білозерівка  вул. Поповича 

буд.39__________________                                                        , 

належить __Білозерівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. Липовецької 

районної ради  Вінницької  обласної ради_________               _________                                                  
(найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

передається _Липовецькій міській    раді                                                                                                                                                                                       
(найменування підприємства, установи та організації, що приймає) 

Комісія установила: 

1) Будівля школи ( будівля школи,підвал,ганок,ганок-пандус,ганок, вхід в 

підвал,приямок, приямок ,приямок,сходи)                                                                              

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач :___ Білозерівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 

Липовецької районної ради  Вінницької  області 22532 Вінницька область, 

Липовецький район  с.Білозерівка  вул. Поповича 

буд.39_____________________                    __________                         _ 

(повне найменування, місцезнаходження   та  ) 

  Код ЄДРПОУ 26243763____________   _________          ____________                       

(   ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 2008р.(Рік спорудження 1991р.пристосоване приміщення                               

будівельний об’єм (загальний) ____3840_____           _________ куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___416,8__________        ___  __ _ кв. метрів 

площа земельної ділянки ________________                ___________ гектарів                                      

Вартість основних фондів:                                                                                                        

відновна вартість ______________________________________ тис. гривень 

балансова вартість ___499,581___________________________ тис. гривень 

сума зносу ___124,858__________         _________________ тис. гривень 

залишкова вартість ___________374,723  __________________ тис. гривень 



2)Будівля   газового пункту                                  __              __                                

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач Білозерівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Липовецької  

районної ради . Вінницької  області 22532 Вінницька область, Липовецький 

район с.Білозерівка  вул. Поповича буд.39____ ___                                                                             

  (повне найменування, місцезнаходження та) 

Код ЄДРПОУ_26243763___________________          __________________   

 

                                             ( ідентифікаційний код юридичної особи) 

 

 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ___2008р.                                                       _   

                                                                                                                               

будівельний об’єм (загальний) __430_____________        _____  куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___119,4    ________      __                     кв. метрів 

площа земельної ділянки _____________                         _______ гектарів 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість _________________________________           тис. гривень 

балансова вартість ___39,029____________________________ тис. гривень 

сума зносу ___9,754__   ________         _________________ тис. гривень 

залишкова вартість ____29,274_______________________     _ тис. гривень 

3)Убиральня                                                                             __              __                                                           

                                          (найменування об’єкта передачі)                                                                                                         

балансоутримувач ___ Білозерівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 

Липовецької районної ради Вінницької  області 22532 Вінницька область, 

Липовецький район  с.Білозерівка  вул. Поповича буд.39_______________                                                                                       

(повне найменування, місцезнаходження та) 

Код  ЄДРПОУ_26243763______________________________________                                                     
( ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ___2008____________                                 __ 

будівельний об’єм (загальний) ___23                 _____________ куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___10,3____               ____________ кв. метрів 

площа земельної ділянки __________                        ____________ гектарів                           



Вартість основних фондів: 

відновна вартість _____________________                _  ______ тис. гривень 

балансова вартість ___0,580_______________________              тис. гривень 

сума зносу ___0,141__   ________         _________________ тис. гривень 

залишкова вартість __________0,439___                 _________ тис. гривень 

 

3. До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що 

передається, належить _автобус  ЕТАЛОН БАЗ-А  079.31 _        ______   
(найменування об’єкта передачі) 

Балансоутримувач Білозерівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Липовецької 

районної ради Вінницької  області 22532 Вінницька область, Липовецький 

район  с.Білозерівка  вул. Поповича буд.39_______________                                                           
(повне найменування, місцезнаходження та 

Код  ЄДРПОУ_26243763_______________    __________________________  

        
(ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна _інвентарний номер _№101500003_№ двигуна697ТС65 FWY111197   

№ кузова/шасі   Y7FAS793 1D 0011536_____номер 10-93 АА                                                                                    
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер 10-93 АА                                                         

марка __Еталон БАЗ-А  079.31                                                 

модель ____ Еталон БАЗ-А  079.31ш _______                    _____________ 

номер шасі /кузова___№ кузова   Y7FAS793 1D 0011536__ _ ______   __ 

рік випуску ______2013_р.____                                        __                   ___ __ 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість ________312500_______   _________ гривень 

сума зносу ___229168__                                 ________________  гривень 

залишкова вартість __83332________________________________ гривень 

4. Інші відомості; _Залишки _матеріальних цінностей згідно передавального 

балансу станом на 01.01.2021 року по рахункам,а саме:_ 

Основні засоби: 

-Рахунок 1112 «Бібліотечні фонди (художня література та навчальна 

література)»-60728,94гривні 84 коп. сума зносу -30364,87грн; ( дод. №1); 

-Рахунок 1112 «Бібліотечні фонди (навчальна література)»-4198,гривня90 коп. 

сума зносу -2099,46: ( додаток №1); 



-Рахунок 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» -126653 гривні 70 

коп. сума зносу- 63326,85грн.; ( дод.№1); 

-Рахунок 1014 «Машини та обладнання»  -288213гривні74 коп; сума зносу-

115058гривні00коп. ( додаток №1); 

-Рахунок 1016 «Інструменти.прилади інвентар»-18515 гривень64 коп, сума 

зносу-6629гривень 10 коп.; ( додаток №1); 

Незавершені  капітальні інвестиції: 

-Рахунок 1311 «Незавершені  капітальні інвестиції» -276997гривень45 коп.;      ( 

додаток №1); 

Запаси: 

- Рахунок 1511 «Продукти харчування»-10235 гривень 47коп.; ( додаток №1); 

 - Рахунок 1514 «Пально-мастильні матеріали»-2562 гривень23 коп.; ( додаток 

№1); 

 - Рахунок 1514 «Пально-мастильні матеріали (талони на ДП)»-9000 грн     ( 

додаток №1); 

 - Рахунок 1812 «Малоцінні та швидкозношувальні предмети»-21184 гривень 68 

коп..    ( додаток №1); 

- Рахунок 1513 «Будівельні матеріали»-360 гривень 00 коп.; ( додаток №1);         

Грошові коштів  у національній валюті, в тому числі в казначействі: 

-   Рахунок 2313сф2 ( спеціальний фонд)-65  гривень 69 коп.. 

   Власний капітал та фінансовий результат: 
- Рахунок 5111/401–     « Внесений капітал» -  1440657 гривень  00коп,; 

- Рахунок 5512 – «Фінансовий результат » - -537991 гривень 00коп.; 

Сума зносу: 

-Рахунок 1411 «Знос»-485608 гривень 29 коп.; ( додаток №1); 

-Рахунок 1412 «Знос»-95790 гривень 78 коп.; ( додаток №1); 

Цільове   фінансування: 

- Рахунок 5411–     « Цільове фінансування» -  276997гривень  45коп.; 

5. Пропозиції комісії __________           _______________________ 

6. Разом з об’єктом передається технічна документація: Технічний паспорт на 

громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та 

спорудами Білозерівської загальноосвітньої школи І-ІІІст.Липовецької районної 

ради Вінницької області. Розташованого по вулиці Поповича №39 село 

Білозерівка  Липовецького район Вінницької області (_інвентаризаційна 

справа__№128,паспорт виготовлено  станом на 18.11.2019 року_)_________                                                

____________ 

7. До акта приймання-передачі додається: 

1. Передавальний баланс_станом на 01.01.2021 року_____________                          

2.Додаток  №1  до передавального балансу станом на  01.01.2021 р.                                    



3. Технічний паспорт на громадський будинок з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами Білозерівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІст.Липовецької районної ради Вінницької області .вулиця Поповича №39 

село Білозерівка  Липовецького район Вінницької області  

(_інвентаризаційна справа__№128,паспорт виготовлено  станом на 18.11.2019 

року_)_____________________     

                                                                                                                                                          

Голова комісії          _________________                __С.С.Кропивницький  

(підпис, ініціали та прізвище) 

Заступника голови комісії ____________________   Л.П. Білозерова 
 (підпис, ініціали та прізвище)    

 Секретаря комісії     _________________________ А.І.Бабич 
                                 (підпис, ініціали та прізвище)                                                     

Члени комісії ___________________________  Ю.М.Тітенко 
(підпис, ініціали та прізвище) 

                        __________________________  А. Й. Коцюбняк 
 (підпис, ініціали та прізвище) 

                        ___________________________ О.Г.Павлишина 
 (підпис, ініціали та прізвище) 

 

__________________________     Г.Г.Дерун 
(підпис, ініціали та прізвище) 

 

________________________    Д.В.Часовських 

                        (підпис, ініціали та прізвище) 

                        ___________________________ О.В.  Фоміна 

                             (підпис, ініціали та прізвище) 

                         _________________________   Н.М.Деревіцька 

                             (підпис, ініціали та прізвище)                            

                        ___________________________ Р.А.Танасюк 

                             (підпис, ініціали та прізвище)    

                         ___________________________ В.В.Тарахта 

                             (підпис, ініціали та прізвище   )                            

 

____ ___________ 2021р. 

 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 



 

Додаток 5 

до рішення 11 сесії міської 

ради 8 скликання 

__ ____ 2021 р. №  

 

АКТ  
приймання-передачі  

Зозівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

 Липовецької районної ради Вінницької області 

 

 Комісія, утворена відповідно до рішення 6 сесії Липовецької міської ради 

8 скликання від 22.01.2020 р. № 135  «Про створення комісій щодо приймання-

передачі закладів освіти з спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Вінницького району в комунальну власність Липовецької територіальної 

громади» у складі: 

 Голови комісії: Кропивницький Сергій Станіславович, заступник 

міського голови Липовецької міської ради. 

 Заступника голови комісії: Білозерова Леся Петрівна, начальник 

управління освіти, культури, молоді та спорту  Липовецької міської ради 

Вінницького району Вінницької області. 

 Секретаря комісії: Бабич Алла Ігорівна,начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету Липовецької 

міської ради 

Члени комісії: 

    -Дерун Григорій Григорович заступник голови Вінницької районної ради-

Коцюбняк Алла               Йосипівна, член комісії з реорганізації Липовецької 

районної ради (за згодою)  

   -Побережець Ольга Володимирівна, директор Зозівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІст. Липовецької міської ради Вінницького районуВінницької 

області. 

  - Павлишина Олена Георгіївна начальник відділу фінансового та матеріально 

технічного забезпечення, головний бухгалтер виконавчого апарату Липовецької 

районної ради,член комісії з реорганізації Липовецької районної ради, член 

комісії з реорганізації (за згодою). 

   -Стародуб Оксана Вікторівна,бухгалтер КУ «Центр фінансово-господарського 

обслуговування закладів та установ соціально-культурної сфери Липовецької 

міської ради Вінницької області»-   

  - Танасюк Руслан Анатолійович, директор КУ «Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ  соціально-культурної 

сфери Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області». 



 -Тітенко Юрій Миколайович, керуючий справами виконавчого апарату 

Липовецької районної ради (за згодою). 

   -Фоміна Ольга Володимирівна, заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 Часовських Дмитро Володимирович, керуючий справами виконавчого 

апарату Вінницької районної ради 

Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

22525 Вінницька облласть,Липовецький район, с.Зозів, вулиця Соборна, 

будинок 10 

належить _Зозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Липовецької районної ради 

Вінницької області 

(найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

передається ____Липовецькій  міській  раді 

(найменування підприємства, установи та організації, що 

приймає) 

 

 

 

Комісія установила: 

2. До складу нерухомого майна, що передається, належить  

 

1.) Приміщення школи  
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач ______Зозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.Липовецької 

районної ради Вінницької області 

(повне найменування, місцезнаходження та 

_______________________________26243817_____________________________

____ 

ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію _______1990_р_____________________ 

будівельний об’єм (загальний) ____8344_______  5299_____________ куб. 

метрів 

площа забудови (загальна) __2268 кв. метрів 

площа земельної ділянки ___________-     гектарів 

загальна площа житлового будинку _________________ кв. метрів 

кількість квартир ________________________________ 

Вартість основних фондів: 



відновна вартість ________________________________________ тис. 

гривень 

балансова вартість 

_____________1866,195__________________тис.гривень 

залишкова вартість ____0,00______________________ тис. гривень 

 

2.) Приміщення котельні 

____________________________________________________________________

______ 

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач ______Зозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.Липовецької 

районної ради Вінницької області 

(повне найменування, місцезнаходження та 

_______________________________26243817_____________________________

____ 

ідентифікаційний код юридичної особи) 

 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію _______1990_р_____________________ 

будівельний об’єм (загальний) ______960 м3_________ 

площа забудови (загальна) __177,7_кв. метрів 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість ________________________________________ тис. 

гривень 

балансова вартість__379,661_____________тис.гривень 

залишкова вартість _______0,00______________________ тис. гривень 

 

3.)Туалет 

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач ______Зозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.Липовецької 

районної ради Вінницької області 

(повне найменування, місцезнаходження та 

_______________________________26243817_____________________________

____ 

ідентифікаційний код юридичної особи 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ________1990р_____________________ 



будівельний об’єм (загальний) _____51_________ куб. метрів 

площа забудови (загальна) __22,6_кв. метрів 

площа земельної ділянки __________________________________ гектарів 

загальна площа житлового будинку _________________ кв. метрів 

кількість квартир ________________________________ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість ________________________________________ тис. 

гривень 

балансова вартість _____________3,879___________________тис.гривень 

залишкова вартість _______________0,00________________________ тис. 

гривень 

 

 

4.)Башня рожновського 

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач ______Зозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.Липовецької 

районної ради Вінницької області 

(повне найменування, місцезнаходження та 

_______________________________26243817_____________________________

____ 

ідентифікаційний код юридичної особи 

рік введення в експлуатацію _________1990р____________________ 

будівельний об’єм (загальний) _____________________________ куб. 

метрів 

площа забудови (загальна) __2268 кв. метрів 

площа земельної ділянки ___________-     гектарів 

загальна площа житлового будинку _________________ кв. метрів 

кількість квартир ________________________________ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість ________________________________________ тис. 

гривень 

балансова вартість____156,824_______________________тис.гривень 

залишкова вартість ______0,00_________________________ тис. гривень 

 

 



 

3. До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що 

передається, належить  автобус_____ЕТАЛОН БАЗ АО7921 

_________________________________ 

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач ___ Зозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.Липовецької 

районної ради Вінницької 

област__________26243817_______________________________________ 

ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна __інв №__101500003___________________ 

                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер _______________________ 

марка ______________ЕТАЛОН БАЗ АО7921 _______ 

модель _________________ЕТАЛОН БАЗ АО7921 ____ 

номер шасі _______________________________ 

рік випуску ___2005____________________________ 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість __166041_гривень 

залишкова вартість __0,00________________ гривень 

знос __166041  гривень___ 

4. Інші відомості  : 

-Рахунок 1112 «Бібліотечні фонди (художня література)»-1411,31 гривні 31 

коп.; ( додаток №1); 

-Рахунок 1112 «Бібліотечні фонди (навчальна література)»-118514гривня69 

коп.: ( додаток №1); 

-Рахунок 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» -361985 гривні 

45 коп.; ( дод.№1); 

-Рахунок 1014 «Машини та обладнання»  -539449 гривні; ( додаток №1); 

-Рахунок 1016 «Інструменти.прилади інвентар»-36058 гривень; ( додаток 

№1); 

-Рахунок 1018 «Інші основні засоби» -20150 гривень; ( додаток №1); 

Запаси: 

-Рахунок 1511 «Продукти харчування»-6106 гривень 31 коп.; ( додаток 

№1); 



         -Рахунок 1514 «Пально-мастильні матеріали»-319843 гривень,35 коп.; ( 

додаток №1); 

         -Рахунок 1514 «Пально-мастильні матеріали (талони на ДП)»-11265 

гривень; ( додаток №1); 

         -Рахунок 1812 «Малоцінні та швидкозношувальні предмети»-32183 

гривень 52 коп.           ( додаток №1);  

        Власний капітал: 

- Рахунок 5111–     « Внесений капітал» -  3650168   гривень  45коп,; 

Незавершені капітальні інвестиції 

-Рахунок 1311 -1802353гривні 81 коп; 

6. Разом з об’єктом передається технічна документація: Технічний паспорт на 

громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та 

спорудами Зозівська  загальноосвітньої школи І-ІІІст.Липовецької районної 

ради Вінницької області. вулиця Соборна №10 село Зозів, Липовецький район 

,Віннницької області. 

 До акта приймання-передачі додається: 

1. Передавальний баланс_станом на 01.01.2021 року_____________                          

2.Додаток№1 до Передавальний баланс_станом на 01.01.2021 року  

3. Технічний паспорт на громадський будинок з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами Іваньківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІст.Липовецької районної ради Вінницької області.вулиця Молодіжна №78 

село Іванька, Липовецький район ,Вінницька область (_інвентаризаційна 

справа__№128,паспорт виготовлено  станом на 18.11.2019 року_)__ 

Голова комісії          _________________                __С.С.Кропивницький  

(підпис, ініціали та прізвище) 

Заступника голови комісії ____________________     ___ Л.П. Білозерова 

 (підпис, ініціали та прізвище)    

 Секретаря комісії     ___________________________А.І.Бабич 

                                 (підпис, ініціали та прізвище)                                                     

Члени комісії ___________________________  Ю.М.Тітенко 

(підпис, ініціали та прізвище) 

                        ___________________________  О.Г.Павлишина 

 (підпис, ініціали та прізвище) 

 

__________________________ _    Г.Г. Дерун 

(підпис, ініціали та прізвище) 

 

___________________________     А.Й.Коцюбняк 

                             (підпис, ініціали та прізвище) 

 

 



___________________________     Д.В.Часовських 

                             (підпис, ініціали та прізвище) 

                             ___________________________ О.В. Фоміна 

                             (підпис, ініціали та прізвище) 

                            ___________________________   О.В.Стародуб 

                             (підпис, ініціали та прізвище) 

                               ___________________________          Р.А Танасюк 

                             (підпис, ініціали та прізвище) 

                              _______             _____________     ___ О.В.Побережець 

                              (підпис, ініціали та прізвище)    

_____ ___________ 2021    р. 

 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 



 

Додаток 6 

до рішення 11 сесії міської 

ради 8 скликання 

__ ____ 2021 р. №  

 

АКТ  
приймання-передачі  

Іваньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

 Липовецької районної ради Вінницької області 

Комісія, утворена відповідно до рішення 6 сесії 8 скликання Липовецької 

міської ради від 22.01.2021 р. №   «Про створення комісій щодо 

приймання-передачі закладів  освіти з спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вінницького району в комунальну власність 

Липовецької територіальної громади» у складі: 

       Голови комісії: Кропивницький Сергій Станіславович, заступник 

міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради. 

 Заступника голови комісії: Білозерова Леся Петрівна,начальник 

управління освіти,культури,молоді та спорту  Липовецької міської ради . 

Секретаря комісії: Бабич Алла Ігорівна, начальник юридичного 

забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету  Липовецької 

міської ради. 

Члени комісії: 

 Тітенко Юрій Миколайович, керуючий справами виконавчого апарату 

Липовецької районної ради, член комісії з реорганізації Липовецької 

районної ради (за згодою). 

 Коцюбняк Алла Йосипівна, член комісії з реорганізації Липовецької 

районної ради (за згодою). 

 Павлишина Олена Георгіївна начальник відділу фінансового та 

матеріально технічного забезпечення, головний бухгалтер виконавчого 

апарату Липовецької районної ради,член комісії з реорганізації 

Липовецької районної ради (за згодою). 

 Дерун Григорій Григорович заступник голови Вінницької районної ради  

 Часовських Дмитро Володимирович, керуючий справами виконавчого 

апарату Вінницької районної ради Вінницької  області. 

 Фоміна Ольга Володимирівна, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів влади  Липовецької міської ради. 

 Танасюк Руслан Анатолійович, директор КУ «Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ  соціально-культурної 



сфери Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької 

області». 

 Степанкевич Марія Миколаївна, директор Іваньківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. Липовецької районної ради Вінницької області. 

 Брицька Світлана Володимирівна, бухгалтер КУ «Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району Вінницької області». 

 

  Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

22554 Вінницька область, Липовецький району  с. Іванька  вул. 

Молодіжна буд.78.__________________                                                     , 

належить __Іваньківській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. Липовецької 

районної ради  Вінницької  обласної ради__________________                                                  

(найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

передається _Липовецькій міській раді                                                                                                                                                                                                        

.                       (найменування підприємства, установи та організації, що приймає) 

Комісія установила: 

2. До складу нерухомого майна, що передається, належить  Іваньківській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ст. Липовецької районної ради  Вінницької  

обласної ради    

       1) Будівля школи ( будівля школи,прибудова(а),прибудова (а1),прибудова 

(а2),ганок-пандус,козирок.ганок,ганок)                                                                            

                                      (найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач :___Іваньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 

Липовецької районної ради  Вінницької  області Індекс 22554 Вінницька 

область, Липовецький район  с. Іванька  вул. Молодіжна 

буд.78__________________                                                      

                                         (повне найменування, місцезнаходження   та  )                                                                                

Код ЄДРПОУ_26245495________________________________                      

                                         (   ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ___1974р.______                                  _____ 

будівельний об’єм (загальний) ____7395_____           _________ куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___1171,3__________ _____________ кв. метрів 

площа земельної ділянки ________________                ___________ гектарів 

загальна площа житлового будинку ______5                         ___ кв.  метрів 

кількість квартир _______________1__                                                _______ 



Вартість основних фондів:                                                                                                        

відновна вартість __________________________               _  _ тис. гривень 

балансова вартість ________30,434__________________        _ тис. гривень 

сума зносу          ________30,434__________________        тис. гривень 

залишкова вартість _____________0,00________     __________тис. гривень 

2)Будівля         котельні                                                             __              __                                 

                                       (найменування об’єкта передачі) 

Балансоутримувач:Іваньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 

Липовецької  районної ради . Вінницької  області_  Індекс 22554 

Вінницька область, Липовецький район  с. Іванька  вул. Молодіжна 

буд.78____                                                                                                                                               

  (повне найменування, місцезнаходження та) 

____Код ЄДРПОУ_26245495___________________          ______________                                                    
( ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ___1974р.___________      _______     __                             

будівельний об’єм (загальний) __686___________         ______ куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___183,6_________         __________ кв. метрів 

площа земельної ділянки __________________   _____                    гектарів 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість _________________________________           тис. гривень 

балансова вартість ________0,562__________________        __тис. гривень 

сума зносу           ________0,562__________________        __тис. гривень 

залишкова вартість _____________0,00_____________     ____тис. гривень 

3)Убиральня                                                                                                    __                                                                      

                                          (найменування об’єкта передачі)                                                                                                         

балансоутримувач Іваньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 

Липовецької районної ради Вінницької  області Індекс 22554 Вінницька 

область,Липовецький район с. Іванька  вул. Молодіжна 

буд.78__________________                                                                       _____                              

                                          (повне найменування, місцезнаходження та) 

_Код  ЄДРПОУ_26245495________________________________________                                                                                  
( ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ___1974р._     ____                            _______                                  

будівельний об’єм (загальний) ____84               ______________куб. метрів 



площа забудови (загальна) ___33,4____               _____________ кв. метрів 

площа земельної ділянки                         _______________________ гектарів 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість _____________________                _  _______ тис. гривень 

балансова вартість ________0,244__________________        __ тис. гривень 

сума зносу ________0,244___________        _______        __ тис. гривень 

залишкова вартість _____________0,00          ______________тис. гривень 

4)Погріб з шиєю                                                                       __              __                                                           

                                             (найменування об’єкта передачі)                                                                                                         

балансоутримувач Іваньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 

Липовецької районної ради Вінницької  області _ Індекс 22554 Вінницька 

область, Липовецький район  с. Іванька  вул. Молодіжна 

буд.78_________________                                                          _____                              

(повне найменування, місцезнаходження та) 

Код  ЄДРПОУ   26245495__________________________________________          
( ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ___1920р._____________                                  

будівельний об’єм (загальний) ____47             _______________куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___20,6____               ______________ кв. метрів 

площа земельної ділян                        ________________________ гектарів 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість _____________________                _  ______ тис. гривень 

балансова вартість ________0,063__________________        ___тис. гривень 

сума зносу ________0,063________________       __        ___тис. гривень 

залишкова вартість _____________0,00       ________________ тис. гривень 

5)Криниця                                                                                                                                                                                                                                                                             

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач ___ Іваньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 

Липовецької районної ради Вінницької  області _ Індекс 22554 Вінницька 

область, Липовецький район  с. Іванька  вул. Молодіжна буд.78__________                                                                           

(повне найменування, місцезнаходження та) 

Код  ЄДРПОУ  26245495__________________________________________           
( ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 



рік введення в експлуатацію ___2005р._____________                                 _ 

будівельний об’єм (загальний) ____                   __________     куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___9,6  ____               _____________кв. метрів 

площа земельної ділянки __________                        __________гектарів 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість _____________________                _  _______ тис. гривень 

балансова вартість 9,950                __________________        ___тис. гривень 

сума зносу              7,15                __________________        ___тис. гривень 

залишкова вартість _____________2,80        ________________ тис. гривень 

6)Залізобетонна огорожа                                                                                                                                                           

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач ___ Іваньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 

Липовецької районної ради Вінницької  області _ Індекс 22554 Вінницька 

область, Липовецький район  с. Іванька  вул. Молодіжна 

буд.78_________________                                                                  _____                              

(повне найменування, місцезнаходження та) 

Код  ЄДРПОУ_26245495_________________________________________       

( ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ___2005р._____________                                 _ 

будівельний об’єм (загальний) ____                   _____________ куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___220,0  __                 ______________кв. метрів 

площа земельної ділянки __________                        ____________ гектарів 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість _____________________                _  _______тис. гривень 

балансова вартість 16,773                __________________     ___ тис. гривень 

сума зносу  11,23                         __________________     ___ тис. гривень 

залишкова вартість _____________5,543       ______   _______ тис. гривень 

 

3. До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що 

передається, належить _автобус  ЕТАЛОН БАЗ-А079,31ш ____________ 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач _ Іваньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 

Липовецької районної ради Вінницької  області__ Індекс 22554 Вінницька 



область, Липовецький район  с. Іванька  вул. Молодіжна 

буд.78____________           ______________    __                         _______ 
(повне найменування, місцезнаходження та 

     Код  ЄДРПОУ_26245495________________________________________         
(ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна _інвентарний номер _№101500001_№ двигуна697ТС65 

FWY111202, № кузова   Y7FAS793 0 0011537______номер 10-92 

АА__________                                                                     _   ___________                                                

                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер 10-92 АА ____________                                                                    

марка __Еталон БАЗ-А  079.31ш _______                                            ______                                                  

модель ____ Еталон БАЗ-А  079.31ш _______                       ___ _________ 

номер шасі /кузова___№ кузова   Y7FAS793 0 0011537_________________ 

рік випуску ______2013_____                                       __                   ___ ___ 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість ________312500_______   _________ гривень 

залишкова вартість __83333__________________________________гривень 

сума зносу ___229167 _____________________________________  гривень 

4. Інші відомості; _Залишки _матеріальних цінностей згідно 

передавального балансу станом на 01.01.2021 року по рахункам,а саме:_ 

Основні засоби: 

-Рахунок 1112 «Бібліотечні фонди (художня література)»-9032 гривні 56 

коп.; сума зносу -4516грн.29коп ( додаток №1); 

-Рахунок 1112 «Бібліотечні фонди (навчальна література)»-50941гривня36 

коп. сума зносу-25470грн69коп: ( додаток №1); 

-Рахунок 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» -146044 гривні 

87 коп.; сума зносу- 73022грн.96 коп( додаток№1); 

-Рахунок 1014 «Машини та обладнання»  -222942 гривні;сума зносу-

115355грн.15коп ( додаток №1); 

-Рахунок 1016 «Інструменти.прилади інвентар»-7310 гривень; сума зносу-
3721гривень 50коп. ( додаток №1); 

-Рахунок 1018 «Інші основні засоби» -15000 гривень; сума зносу- 1875 
гривень.( додаток №1); 

Запаси: 

-Рахунок 1511 «Продукти харчування»-1908 гривень 48 коп.; ( додаток 

№1); 



         -Рахунок 1514 «Пально-мастильні матеріали»-56549 гривень,06 коп.; ( 

додаток №1); 

         -Рахунок 1514 «Пально-мастильні матеріали (талони на ДП)»-12340 

гривень; ( додаток №1); 

         -Рахунок 1812 «Малоцінні та швидкозношувальні предмети»-1137 гривень 

99 коп.  ( додаток №1);   

       Фінансові   активи: 

 -Рахунок 2114 «Поточна дебіторська заборгованість  за розрахунками із 

соціального страхування » -76,83гривень;  (заборгованість по виплаті  

лікарняних); 

         Зобов*язання : 

 - Рахунок 6311 – «Розрахунки з бюджетом за податками та зборами» 

(ПДФО -18% )-  13 гривень83 коп.; 

  - Рахунок 6312 –« Інші розрахунки з бюджетом (військовий збір- 18%)-

1гривня15коп. 

   - Рахунок 6511 – «Розрахунки із заробітної плати »- 61 гривня85 коп.; 

  Власний капітал: 

- Рахунок 5111–     « Внесений капітал» -  821796   гривень  79коп,; 

 - Рахунок 5512 – «Фінансовий результат » - 430875 гривень 82коп.; 

5. Пропозиції комісії  ___________________            ________________ 

 

 

6. Разом з об’єктом передається копія  технічної документації: Технічний 

паспорт на громадський будинок з господарськими (допоміжними) 

будівлями та спорудами Іваньківської загальноосвітньої школи І-ІІІст. 

Липовецької районної ради Вінницької області який розташований за 

адресою вулиця Молодіжна №78 село Іванька, Липовецького району 

Вінницької  області. (_інвентаризаційна справа__№128, паспорт 

виготовлено  станом на 18.11.2019 року_).                                                                                                                   

 

7. До акта приймання-передачі додається: 

1. Передавальний баланс_станом на 01.01.2021 року_____________                           

2.  Додаток№1   до    Передавальний   баланс_станом на 01.01.2021 року . 

 3.Копія :Технічний паспорт на громадський будинок з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами Іваньківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІст.Липовецької районної ради Вінницької області. вулиця 

Молодіжна №78 село Іванька, Липовецький район Вінницька область 

(_інвентаризаційна справа__№128,паспорт виготовлено  станом на 

18.11.2019 року_) 

4______________                                                                           ______ __                                                                                               

Голова комісії                  _________________С.С.Кропивницький  



                 (підпис, ініціали та прізвище) 

Заступника голови комісії ________________Л.П. Білозерова 
               (підпис, ініціали та прізвище)    

 Секретаря комісії     __________________ А.І. Бабич  
                                                               (підпис, ініціали та прізвище)                                                     

Члени комісії            __________________  Ю.М.Тітенко 
                  (підпис, ініціали та прізвище) 

                                 __________________   А.Й.Коцюбняк 
              (підпис, ініціали та прізвище) 

                                   _________________   О.Г.Павлишина 
                   (підпис, ініціали та прізвище) 

 

           __________________    Г.Г. Дерун 
                    (підпис, ініціали та прізвище) 

 

           ___________________ Д.В.Часовських 

                                                   (підпис, ініціали та прізвище) 

                                  ___________________  О.В. Фоміна 

                                    (підпис, ініціали та прізвище) 

                                  ___________________   С.В. Брицька 

                                     (підпис, ініціали та прізвище) 

                                 ____________________  Р.А. Танасюк 

                                                        (підпис, ініціали та прізвище)                         

                                  ___________________  М.М. Степанкевич 

                                                        (підпис, ініціали та прізвище)    

_____ ________ 2021р. 

 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 



 

Додаток 7 

до рішення 11 сесії міської 

ради 8 скликання 

__ ____ 2021 р. №  

 

АКТ  
приймання-передачі  

опорного закладу «Лукашівська загальноосвітня школа І-ІІ ст.» 

 Липовецької районної ради Вінницької області 
 Комісія, утворена відповідно до рішення 6 сесії Липовецької міської ради 

8 скликання від 22.01.2021 р. № 135    «Про створення комісій щодо приймання 

-передачі закладів  освіти з спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вінницького району в комунальну власність Липовецької 

територіальної громади» у складі: 

 Голови комісії: Кропивницький Сергій Станіславови, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів  ради. 

 Заступника голови комісії: Білозерова Леся Петрівна, начальник 

управління освіти, культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

 Секретаря комісії: Бабич Алла Ігорівна, начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету Липовецької 

міської ради. 

Члени комісії: 

 Дерун Григорій Григорович, заступник голови Вінницької районної ради . 

- Муравський Віталій Володимирович, директор Опорного закладу 

«Лукашівська загальноосвітня школа І-ІІІст. Липовецької районної ради  

Вінницької області». 

 Павлишина Олена Георгіївна начальник відділу фінансового та 

матеріально технічного забезпечення, головний бухгалтер виконавчого 

апарату Липовецької районної ради, член комісії з реорганізації 

Липовецької районної ради (за згодою). 

 Рожанська Наталія Миколаївна,   бухгалтер    КУ     «Центр   

фінансово-  господарського обслуговування закладів та установ освіти 

Липовецького району  Вінницької області». 

- Танасюк Руслан Анатолійович, директор комунальної установи «Центр 

фінансово-господарського обслуговування закладів та установ соціально-

культурної сфери Липовецької міської ради Вінницької області». 

- Фоміна Ольга Володимирівна,заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

 Тітенко Юрій Миколайович, керуючий справами виконавчого 

апарату Липовецької районної  ради,член комісії з реорганізації 

Липовецької районної ради (за згодою).  



-  Часовських Дмитро Володимирович, керуючий справами виконавчого 

апарату Вінницької районної ради. 

-  Коцюбняк Алла Йосипівна, член комісії з реорганізації Липовецької 

районної ради (за згодою). 

Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

___22534 Вінницька область, Липовецького району  с.Лукашова  вул. Шкільна 

буд.51__________________                                                     ________________, 

належить __Опоному закладу «Лукашівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. 

Липовецької районної ради  Вінницької  обласної 

ради________________________________________________________________,                                               
(найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

передається Липовецькій міській раді .                                                                                                            
(найменування підприємства, установи та організації, що приймає) 

Комісія установила: 

2. До складу нерухомого майна, що передається, належить опорному 

закладу «Лукашівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. Липовецької 

районної ради  Вінницької  обласної ради      

1) Будівля школи ( будівля школи, котельня, колодязь,асфальт-

площадка,туалет)                                                                                              
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач :___Опорний заклад  «Лукашівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. Липовецької районної ради  Вінницької  обласної                          

                          (повне найменування, місцезнаходження   та  )                                                                                

_Код ЄДРПОУ_41748282________________________________                _      

                                                   (   ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію __________1988р                                 ___ 

будівельний об’єм (загальний) ________6952____________        куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___________1011____        ___  __ __ кв. метрів 

площа земельної ділянки ____________________        ___                гектарів 

загальна площа житлового будинку _________       _____              кв. метрів 

кількість квартир ________________________     __                                                 

Вартість основних фондів:                                                                                                        

відновна вартість ______________________________________ тис. гривень 

залишкова вартість ______________________________ _____ тис. гривень 

2)Будівля         котельні                                   __              __                                

                                                  (найменування об’єкта передачі) 



балансоутримувач ___ Опорний заклад «Лукашівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. Липовецької       районної ради , Вінницької  обласної                                                                                                                                

  (повне найменування, місцезнаходження та) 

____Код ЄДРПОУ_41748282___________________          ____________                                        

.              ( ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію _________1988р._____      _______     __                            

будівельний об’єм (загальний) _______724,5_______      ______ куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___________161___        __________ кв. метрів 

площа земельної ділянки _______________________        _______ гектарів 

загальна площа житлового будинку _________                     ____ кв. метрів 

кількість квартир __________________                                                           

Вартість основних фондів: 

відновна вартість ______________________________________ тис. гривень 

залишкова вартість ______________________________   _____ тис. гривень 

3)Убиральня                              __              __                                                           

                                          (найменування об’єкта передачі)                                                                                                         

балансоутримувач  Опрний заклад «Лукашівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ст.                                 Липовецької районної ради Вінницької  обласної  

                                 (повне найменування, місцезнаходження та) 

Код ЄДРПОУ_41748282_________________________________________                                                       
( ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ______2009р._________                                 _ 

будівельний об’єм (загальний) ______   75       ______________ куб. метрів 

площа забудови (загальна) _______ 30        __________________ кв. метрів 

площа земельної ділянки                        _______________________гектарів 

загальна площа житлового будинку ____                                    __кв. метрів 

кількість квартир ________________                                                       ___ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість ______________________________________ тис. гривень 

залишкова вартість ________________627,7________________тис. гривень 

4)Криниця                             __              __                                                           

(найменування об’єкта передачі) 



балансоутримувач  Опорний заклад «Лукашівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ст.   Липовецької районної ради Вінницької  обласної _______________                                                                                       

(повне найменування, місцезнаходження та) 

Код  ЄДРПОУ_41748282___________________________________________            
( ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ________1970р.________                                 _ 

будівельний об’єм (загальний) ____                   ______________куб. метрів 

площа забудови (загальна) _____  ____               ______________кв. метрів 

площа земельної ділянки __________                        ___________ гектарів 

загальна площа житлового будинку ____                                    __кв. метрів 

кількість квартир ________________                                                       ____ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість __________________  __________________ тис. гривень 

залишкова вартість ___________________________________ тис. гривень 

6)Асфальт-площадка                                                                                 __                                                                         

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  Опорний заклад «Луашівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ст. Липовецької районної ради Вінницької  обласної _____________________                                                                                       

(повне найменування, місцезнаходження та) 

_Код  ЄДРПОУ_41748282_________________________________________      
( ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ___2008р._____________                                  

будівельний об’єм (загальний) ____                   ______________ куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___  1500  _______________________ кв. метрів 

площа земельної ділянки __________                        _____________ гектарів 

загальна площа житлового будинку ____                                    __ кв. метрів 

кількість квартир ________________                                                       _____ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість __________________ __________________ тис. гривень 

залишкова вартість _____________5861,87_________________ тис. гривень 

 

3. До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що 

передається, належить _автобус  ПАЗ «Мрія»  ____________________   _____, 
(найменування об’єкта передачі) 



балансоутримувач _ Опорний заклад «Лукашівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ст.» Липовецької районної ради Вінницької  обласної _____________                          
(повне найменування, місцезнаходження та 

__Код  

ЄДРПОУ_41748282__________________________________________________      
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна _інвентарний номер _№101500006_№ двигуна 534230Е5G0025460, 

№ кузова   Х1М4234NOG0000293______номер АВ 15-38 АА__________                                                                                 
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер АВ15-38АА ___________________________________                                                                    

марка __ПАЗ «Мрія» АСР-4234_______                                            ________                                                  

модель ____ ПАЗ «Мрія» АСР -4234_______                       ___ ___________ 

номер шасі /кузова___№ кузова Х1М4234NOG0000293  ________________ 

рік випуску ______2016_____                                       __                   ___ ___ 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість ________1199500,00______________ гривень 

залишкова вартість __773677,52_____________________________ гривень 

знос ___425822,48______________________________ _________   гривень 

 

4. До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що 

передається, належить _Трактор МТЗ 82-1  ______________________________, 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач _ Опорний заклад «Лукашівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ст.» Липовецької районної ради Вінницької  обласної ______________________                         
(повне найменування, місцезнаходження та 

__Код  ЄДРПОУ_41748282_____________________________________________      
(ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна _інвентарний номер _№101500004 _№009931,  № 

двиг.380246,_номер  04694 АВ                                                                        
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер _____04694 АВ________________________________                                                                   

марка __Трактор МТЗ 82-1_______                               ____             ________                                                   

модель ____ Трактор МТЗ 82-1______                       ________ ___________ 

номер шасі /кузова___009931____________________________  __________ 

рік випуску ______2008____                                       __                   ___ _____ 

вартість основних фондів: 



первісна (балансова) вартість ________110738,00_______________ гривень 

залишкова вартість _________________________________________гривень 

знос ___110738,00_________________________________________  гривень 

 

5. До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що 

передається, належить _Прес-підбирач рулонний ПРФ -145________________, 
                                                           (найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач _ Опорний заклад «Лукашівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ст.» Липовецької районної ради Вінницької  обласної ______________________                         
(повне найменування, місцезнаходження та) 

__Код  ЄДРПОУ_41748282____________________________________________          
                                                             (ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна _інвентарний номер _№101500003 __________________                                                                        
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер __________________________________________                                                                    

марка __Прес-підбирач рулонний ПРФ-145                  _____             ____                                                   

модель _ Прес-підбирач рулонний ПРФ-145_______ ________ __________ 

номер шасі /кузова___________592_________________  ________________ 

рік випуску ______2008____                                       __                   ___ _____ 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість ________61091,00_______________   гривень 

залишкова вартість ________________________________________ гривень 

знос ___61091,00_________________________________________    гривень 

6. Інші відомості; _Залишки _матеріальних цінностей згідно 

передавального балансу станом на 01.01.2021 року по рахункам,а саме:_ 

Основні засоби: 

-Рахунок 1112 «Бібліотечні фонди (художня література)»-26759 гривні 19 

коп.; ( додаток №1); 

-Рахунок 1112 «Бібліотечні фонди (навчальна література)»-88727гривня36 

коп.: ( додаток №1); 

-Рахунок 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» -146044 гривні 

87 коп.; ( дод.№1); 

-Рахунок 1014 «Машини та обладнання»  -628979 гривні; ( додаток №1); 

-Рахунок 1016 «Інструменти.прилади інвентар»-223485гривень; ( додаток 

№1); 

-Рахунок 1017 «Багаторічні насадження» -6859 гривень; ( додаток №1); 



Запаси: 

-Рахунок 1511 «Продукти харчування»-5375 гривень 28 коп.; ( додаток 

№1); 

         -Рахунок 1514 «Пально-мастильні матеріали»-1379006 гривень,54 коп.; ( 

додаток №1); 

         -Рахунок 1514 «Пально-мастильні матеріали (талони на ДП)»-15075 

гривень; ( додаток №1); 

         -Рахунок 1812 «Малоцінні та швидкозношувальні предмети»-20500 

гривень 16 коп.. ( додаток №1 

   Власний капітал: 

- Рахунок 5111–     « Внесений капітал» -  2496709   гривень  79коп,; 

 - Рахунок 5512 – «Фінансовий результат » - 988733 гривень 68 коп.; 

5. Пропозиції комісії __________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6. Разом з об’єктом передається технічна документація: Технічний паспорт 

на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та 

спорудами Опорного закладу «Лукашівської загальноосвітньої школи І-

ІІІст.»Липовецької районної ради Вінницької області.вулиця Шкільна №51 село 

Лукашова,Липовецький район ,Вінницька область  

(_інвентаризаційна справа__№___,паспорт виготовлено  станом на _____року_)                                                                                                          

7. До акта приймання-передачі додається: 

1. Передавальний баланс_станом на 01.01.2021 року_____________                          

2.Додаток№1 до Передавальний баланс_станом на 01.01.2021 року  

3. Технічний паспорт на громадський будинок з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами опоргого закладу «Лукашвської 

загальноосвітньої школи І-ІІІст.»Липовецької районної ради Вінницької 

області.вулиця Шкільна №51 село Лукашова, Липовецький район ,Вінницька 

область (_інвентаризаційна справа__№____,паспорт виготовлено  станом на 

_____________ року_)__ 

4._______________________________________________________________                                                                                               

Голова комісії          _________________                __С.С.Кропивницький  
               (підпис, ініціали та прізвище) 

Заступника голови комісії __________________________ Л.П. Білозерова 
                     (підпис, ініціали та прізвище)    

 Секретаря комісії     ___________________________А.В. Бабич 
                                                      (підпис, ініціали та прізвище)                                                     

Члени комісії ___________________________  Г.Г. Дерун 
           (підпис, ініціали та прізвище) 

                        ___________________________  В.В. Муравський 
          (підпис, ініціали та прізвище) 



                        ___________________________  О.Г.Павлишина 
         (підпис, ініціали та прізвище) 

 

______________________________    Н.М. Рожанська 
           (підпис, ініціали та прізвище) 

 

______________________________   Р.А. Танасюк 

                                               (підпис, ініціали та прізвище) 

                              ___________________________ О.В. Фоміна 

                                                    (підпис, ініціали та прізвище) 

                               ___________________________   Ю.М. Тітенко 

                                                      (підпис, ініціали та прізвище)                          

                            _________________________________  Д.М. Часовських 

                                (підпис, ініціали та прізвище) 

                           ________________________________ А.Й. Коцюбняк 

                                    (підпис, ініціали та прізвище) 

_____ ___________ 2021    р. 

 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 



 

Додаток 8 

до рішення 11 сесії міської 

ради 8 скликання 

__ ____ 2021 р. №  

 

АКТ  
приймання-передачі  

Нападівської  загальноосвітньої школи І-ІІ ст. 

 Липовецької районної ради Вінницької області 

 
 Комісія, утворена відповідно до рішення 6 сесії 8 скликання  Липовецької 

міської ради від 22.01.2021 р. № 135    «Про створення комісій щодо 

приймання-передачі закладів освіти з спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Вінницького району в комунальну власність Липовецької 

територіальної громади» у складі: 

 Голови комісії: Кропивницький Сергій Станіславович, заступник 

міського голови Липовецької міської ради. 

 Заступника голови комісії: Білозерова Леся Петрівна, начальник 

управління освіти, культури, молоді та спорту Липовецької міської ради  

Вінницького району Вінницької області 

 Секретаря комісії: Бабич Алла Ігорівна,начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету Липовецької 

міської ради. 

Члени комісії: 

 Тітенко Юрій Миколайович, керуючий справами Липовецької районної 

ради (за згодою). 

-  Коцюбняк Алла Йосипівна, начальник відділу юридичної, кадрової 

роботи та з питань  комунальної власності виконавчого  апарату 

Липовецької районної ради (за згодою). 

 Павлишина Олена Георгіївна начальник відділу фінансового та 

матеріально технічного забезпечення, головний бухгалтер виконавчого 

апарату Липовецької районної ради (за згодою). 

 Дерун Григорій Григорович заступник голови Вінницької районної ради 

Вінницької області 

 Часовських Дмитро Володимирович, керуючий справами виконавчого 

апарату Вінницької районної ради Вінницької області . 

 Фоміна Ольга Володимирівна, заступник міського голови Липовецької 

міської ради. 



 Калінчук Олена Олександрівна, бухгалтер КУ «Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ соціально-культурної 

сфери Липовецької міської ради Вінницької області». 

-Танасюк Руслан Анатолійович, директор КУ «Центр фінансово-

господарського    обслуговування закладів та установ соціально-культурної 

сфери » Липовецької міської ради Вінницької районнуВінницької області. 

- Безносюк Сергій Анатолійович ,директор Нападівської 

загальнооосвітньої школи  І-ІІст. Липовецької  міської  ради, Вінницького 

району, Вінницької області. 

Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

22554 Вінницька область, Липовецького району с. Нападівка вул. Шкільна буд.9                     

належить __Нападівській загальноосвітній школі І-ІІ ст. Липовецької районної ради  

Вінницької  обласної ради__________________                                                  ___                  
(найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

передається _Липовецькій міській раді                                                                                                                                                    
.                                                    (найменування підприємства, установи та організації, що приймає) 

Комісія установила: 

2. До складу нерухомого майна, що передається, належить  Нападівській 

загальноосвітній школі І-ІІ ст. Липовецької районної ради  Вінницької  обласної ради                                                                   

1) Будівля школи ( будівля  школи з  котельнею)                                                                             

                                                    (найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач :___Нападівська загальноосвітня школа І-ІІ ст. Липовецької 

районної ради  Вінницької  області__22554 Вінницька область, Липовецького району с. 

Нападівка вул. Шкільна буд.9_____________________________                          

                                                               (повне найменування, місцезнаходження   та  )                                                                                

_Код ЄДРПОУ_26243757________________________________                _      _________ 

                                                   (   ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію _______1986_                                  ___________________ 

будівельний об’єм (загальний) _________6120__________           _________ куб. метрів 

площа забудови (загальна) _______900_______        ___  __ ___________   __ кв. метрів 

площа земельної ділянки ___________4,8_________        ___                _  _____ гектарів 

Вартість основних фондів:                                                                                                       : 

Сума          55,733 __________________________               _  _____________ тис. гривень 

балансова вартість _____84,445_____________________        ____________ тис. гривень 

залишкова вартість _____________28,712________     ___________    _____ тис. гривень 

2)Столова                                  __              __                               __________  

                                                  (найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач ___ Нападівська загальноосвітня школа І-ІІ ст. Липовецької .      .       

районної ради . Вінницької  області ;22554 Вінницька область, Липовецького району с. 

Нападівка вул. Шкільна буд.9 ________                                                  __________                                                                              



  (повне найменування, місцезнаходження та) 

____Код ЄДРПОУ_26243757___________________          __________________________                                                 
.              ( ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію __________1992____      _______     __                            __ 

будівельний об’єм (загальний) ________225________        _____         ______ куб. метрів 

площа забудови (загальна) _________75_____    ________         __________ кв. метрів 

площа земельної ділянки __________________   _________                     _______ гектарів 

Вартість основних фондів: 

Сума зносу  8,625 _________________________________                  тис.гривень 

балансова вартість ____10,175__________________        _________   ___ тис. гривень 

залишкова вартість _____________1,55_____________     ____________     _ тис. гривень 

3)Убиральня                              __              __                                                          ________  

                                          (найменування об’єкта передачі)                                                                                                         

балансоутримувач ___ Нападівська загальноосвітня школа І-ІІ ст. Липовецької 

районної ради Вінницької  області _22554 Вінницька область, Липовецького району с. 

Нападівка вул. Шкільна буд.9______________                                                          _____                              

                                                      (повне найменування, місцезнаходження та) 

_Код  ЄДРПОУ_26243757_____________________________________________________        

.                                                     ( ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію _______________1990_                                 ____________ 

будівельний об’єм (загальний) ___       21        _________________________ куб. метрів 

площа забудови (загальна) ______          510     _________________________ кв. метрів 

площа земельної ділянки __________                        ________________________ гектарів 

Вартість основних фондів: 

Сума зносу 2,146 _____________________                _  __________________ тис. гривень 

балансова вартість ________2,146_________________        _________   ___ тис. гривень 

залишкова вартість _____________0,00          __________________________ тис. гривень                                                           

.     

         

 

                                                                     

Основні засоби: 

-Рахунок 1014 «Машини та обладнання»  -271845 гривні; ( додаток №1); 

-Рахунок 1016 «Інструменти.прилади інвентар»-659 гривень; ( додаток №1); 

-Рахунок 1018 «Інші основні засоби» -38854 гривень; ( додаток №1); 

-Рахунок 1311 «Кап.інвестиції в основні засоби» -19500 гривень;(дод.№1);   

-Рахунок 1017 «Багаторічні насадження» - 18 гривень;(додаток№1) 



-Рахунок 1112 «Бібліотечні фонди (художня література)»-1609 гривні 09 

коп.; ( додаток №1); 

-Рахунок 1112 «Бібліотечні фонди (навчальна література)»-55795 гривня00 

коп.: ( додаток №1); 

-Рахунок 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» -107018 гривні 

65 коп.; ( дод.№1); 

Запаси: 

-Рахунок 1511 «Продукти харчування»-2591 гривень 39 коп.; ( додаток 

№1); 

-Рахунок 1514 «Пально-мастильні матеріали»-116070 гривень,15 коп.; ( 

додаток №1);          

         -Рахунок 1812 «Малоцінні та швидкозношувальні предмети»-38984 

гривень 29 коп.           ( додаток №1);  

        Фінансові   активи:  

         Зобов*язання : 
 - Рахунок 6211 – «Розрахунки з кредиторами»-  39942 гривень00 коп.;   

  Власний капітал: 
-  Рахунок 5111–     « Внесений капітал» -  572564   гривень 70 коп,; 

 - Рахунок 5512 – «Фінансовий результат » - 175425 гривень 18коп.; 

-  Рахунок 5411 –«Цільове фінансування» - 19500 гривень 00 коп. 

 

3. До акта приймання-передачі додається: 

1. Передавальний баланс_станом на 01.01.2021 року_____________                         _____ 

2.Додаток№1 до Передавального балансу_станом на 01.01.2021 року  

 

 

Голова комісії          _________________                __С.С.Кропивницький  
            (підпис, ініціали та прізвище) 

        Заступника голови комісії ____________________     ___ Л.П Білозерова 
                (підпис, ініціали та прізвище)    

         Секретаря комісії     ___________________________ А.І.Бабич 

                                             (підпис, ініціали та прізвище)                                                     

Члени комісії       ___________________________     Ю.М.Тітенко 
       (підпис, ініціали та прізвище) 

                           ___________________________         А.Й.Коцюбняк 
           (підпис, ініціали та прізвище) 

                          ___________________________         О.Г.Павлишина 
         (підпис, ініціали та прізвище) 

 

__________________________ _              Г.Г. Дерун 

(підпис, ініціали та прізвище) 

 

___________________________             Д.В.Часовських 



                             (підпис, ініціали та прізвище) 

                                    _______________________        О.В. Фоміна 

                                    (підпис, ініціали та прізвище) 

                                   ________________________        О.О.Калінчук 

                                       (підпис, ініціали та прізвище) 

                                  ___________________________             Р.А. Танасюк 

                                      (підпис, ініціали та прізвище) 

                                 ___________________________            С.А. Безносюк 

                                     (підпис, ініціали та прізвище)                             

                         

                         

                       

                           

_____ ___________ 2021 р. 

 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 



 

Додаток 9 

до рішення 11 сесії міської 

ради 8 скликання 

__ ____ 2021 р. №  

 

АКТ  
приймання-передачі  

Скитківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. 

 Липовецької районної ради Вінницької області 
 

        Комісія, утворена відповідно до рішення 6 сесії 8 скликання 

Липовецької міської ради8 скликання  від 22.01.2021 р. №      «Про 

створення комісій щодо приймання-передачі закладів освіти з спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницького району в 

комунальну власність Липовецької  територіальної громади» у складі: 

Голови комісії: Кропивницький Сергій Станіславович, заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади. 

Заступника голови комісії: Білозерова Леся Петрівна,начальник 

управління освіти, культури , молоді та спорту Липовецької міської ради . 

 Секретаря комісії:  Бабич Алла Ігорівна, начальник юридичного 

забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету 

Липовецької міської ради. 

Члени комісії: 

 Брицька Світлана Володимирівна - бухгалтер КУ «Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району Вінницької області». 

 Павлишина Олена Георгіївна, начальник відділу фінансового та 

матеріально технічного забезпечення, головний бухгалтер виконавчого 

апарату Липовецької районної ради,член комісії з реорганізації 

Липовецької районної ради Вінницької області (за згодою). 

 Дерун Григорій Григорович заступник голови Вінницької районної ради . 

 Часовських Дмитро Володимирович, керуючий справами виконавчого 

апарату Вінницької районної ради . 

o Фоміна Ольга Володимирівна, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  . 

 Танасюк Руслан Анатолійович,директор КУ «Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ  соціально-культурної 

сфери Липовецької міської ради  Вінницької області». 

 Мелінчук Тетяна Володимирівна,директор Скитківської загальноосвітньої   

школи     І –ІІ ст.      Липовецької районної ради  Вінницької області. 

 Коцюбняк Алла Йосипівна,член комісії з реорганізації Липовецької 

районної ради Вінницької області(за згодою). 



  Тітенко Юрій Миколайович, керуючий справами  виконавчого апарату 

Липовецької районної ради Вінницької області член комісії з 

реорганізації Липовецької районної ради Вінницької області (за згодою). 

Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

22554 Вінницька область, Липовецький район  с. Скитка  вул. Шкільна 

буд.27__________________                                                     ____________ 

належить Скитківській  загальноосвітній школі І-ІІІ ст. Липовецької 

районної ради  Вінницької  області_________________                                                                   
(найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

передається _Липовецькій міській    раді                                                                                                        
(найменування підприємства, установи та організації, що приймає) 

Комісія установила: 

1) Будівля школи ( будівля школи,прибудова,ганок)                                                   

                                                    (найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач :Скитківська загальноосвітня школа І-ІІ ст. Липовецької 

районної ради  Вінницької  області _22554 Вінницька область, 

Липовецький район  с. Скитка  вул. Шкільна буд.27____________________                        

(повне найменування, місцезнаходження   та  ) 

Код ЄДРПОУ_26243875________________________________                _       

(   ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ___1961р.______                                  ______ 

будівельний об’єм (загальний) ____2913_____          _________ куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___738,2__________ _____________ кв. метрів 

площа земельної ділянки ____________________        ___                гектарів 

Вартість основних фондів:                                                                                                       

відновна вартість __________________________               _  __ тис. гривень 

балансова вартість         118,125________________         ______ тис. гривень 

сума зносу         118,125________________         ____       __ тис. гривень 

залишкова вартість _____________0,00________     _________ тис. гривень 

2) Будівля їдальні (будівля їдальні,майстерні,тамбур.тамбур,ганок)     

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач :___Скитківська загальноосвітня школа І-ІІ ст. 

Липовецької районної ради  Вінницької  області _22554 Вінницька 

область, Липовецький район  с. Скитка  вул. Шкільна 

буд.27______________             _________________                         _____ 



(повне найменування, місцезнаходження   та  ) 

Код ЄДРПОУ_26243875________________________________                _       

                                                   (   ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ___1981р.______                                  ______ 

будівельний об’єм (загальний) ____514_____________________ куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___162,7__    ___  __ _____________ кв. метрів 

площа земельної ділянки ________       ___                ___________ гектарів 

Вартість основних фондів:                                                                                                        

відновна вартість __________________________     _________ тис. гривень 

балансова вартість ___16,634___________________________ тис. гривень 

сума зносу         16,634________________           ____       __ тис. гривень 

залишкова вартість _____________0,00________     _________тис. гривень 

3)Будівля         котельні                                                                __              __                                                                                                        
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  Скитківська загальноосвітня школа І-ІІ ст. Липовецької 

районної ради  Вінницької  області _22554 Вінницька область, 

Липовецький район  с. Скитка  вул. Шкільна буд.27_______ ___________                                                  

  (повне найменування, місцезнаходження та) 

  Код ЄДРПОУ 26243875___________________          _____________________                                        

.              ( ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ___1981р.___________                                     _ 

будівельний об’єм (загальний) __224____ _____         ______ куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___84,5___________    ________        кв. метрів 

площа земельної ділянки __________________   ______                   гектарів 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість _________________________________           тис. гривень 

балансова вартість ___9,817___      _____________             _  __тис. гривень 

сума зносу         ___9,817___      _____________             _  __тис. гривень 

залишкова вартість                            0,00___________________ тис. гривень 

4)Убиральня                                                                            __              __                                                            

                                          (найменування об’єкта передачі)                                                                                                         

балансоутримувач ___ Скитківська загальноосвітня школа І-ІІ ст. 

Липовецької районної ради  Вінницької  області _22554 Вінницька 



область, Липовецький район  с. Скитка  вул. Шкільна 

буд.27__________________          _____________                         _______                                                                                                                            

                                           (повне найменування, місцезнаходження та) 

Код  ЄДРПОУ_26243875__________________________________________                                                     
( ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ___1975р._____________                                 _ 

будівельний об’єм (загальний) ___27               _______________куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___12,1____               _____________ кв. метрів 

площа земельної ділянки __________                        ___________ гектарів 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість _____________________                _  ______тис. гривень 

балансова вартість ___0,151___      _______    ______             тис. гривень 

сума зносу                 ___0,151___      _______    ______             тис. гривень 

залишкова вартість _____________0,00         _____    _______тис. гривень 

5)Погріб кам’яний з шиє                                                                          __                                                               

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  Скитківська загальноосвітня школа І-ІІ ст. Липовецької 

районної ради  Вінницької  області _22554 Вінницька область, 

Липовецький район  с. Скитка  вул. Шкільна буд.27___________________                              

(повне найменування, місцезнаходження та) 

Код  ДРПОУ_26243875____________________________________________                    
( ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ___1962р.__                              ___________                                  

будівельний об’єм (загальний) ____18            _________ ______куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___9,2____               ______________ кв. метрів 

площа земельної ділянки __________                        _________   гектарів 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість _____________________                _  ______ тис. гривень 

балансова вартість 0,568___      _____________                   _  _тис. гривень 

сума зносу           0,568___      _____________                   _  _тис. гривень 

залишкова вартість _____________0,0            ______________тис. гривень. 

4. Інші відомості; _ 



Залишки _матеріальних цінностей згідно передавального балансу станом 

на 01.01.2021 року по рахункам,а саме:_ 

Основні засоби: 

-Рахунок 1014 «Машини та обладнання»-199297грн.;сума зносу-

46313,93грн.;(додаток №1). 

-Рахунок 1016 «Інструменти.прилади інвентар»-4809 гривень, сума зносу-

4809грн.; (додаток №1). 

-Рахунок 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» -43302 гривні 

48 коп. сума зносу-21651,24грн.; (додаток №1). 

-Рахунок 1112 «Бібліотечні фонди (художня література)»-10210 гривень 46 

коп. . сума зносу- 5105,23грн.;; додаток №1). 

-Рахунок 1112 «Бібліотечні фонди (навчальна література)»-

34084гривні25коп. сума зносу- 17042,13грн: 

 Сума зносу :(рядок 1001  передавального балансу) 

-Рахунок 1411 «Знос основних засобів»-199417 гривень 93 коп.; 

-Рахунок 1412 «Знос МШЗП »-43798 гривень 61 коп.; 

Запаси:          
          -Рахунок 1515 «Запасні частини»-1083 гривні;       

         -Рахунок 1812 «Малоцінні та швидкозношувальні предмети»-3338 гривень 

94коп..   

       Грошові коштів  у національній валюті, в тому числі в казначействі: 

-   Рахунок 2313сф3 ( Реестраційні рахунки)-1  гривня 04 коп..    : 

         Зобов*язання : 

 - Рахунок 6211 – «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» - 1083 

гривень 00коп.; 

  Власний капітал: 

- Рахунок 5111–     « Внесений капітал МШП» -  439998гривень  09коп,; 

- Рахунок 5512 – «Фінансовий результат » -    239868 гривень 56коп.; 

5. Пропозиції комісії ______________________________________________ 

6. Разом з об’єктом передається  : 

-копія технічної документаціх Технічний паспорт на громадський будинок 

з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами Скитківської  

загальноосвітньої школи І-ІІст.Липовецької районної ради Вінницької 

області. вулиця Шкільна №27 село Скитка, Липовецький район Вінницька 

область (_інвентаризаційна справа__№27,паспорт виготовлено  станом на 

02.грудня 2019 року_)__  

7. До акта приймання-передачі додається: 

1. Передавальний  баланс___станом на 01.01.2021 року_____________                   

2.Додаток  №1 до Передавальний баланс___станом на 01.01.2021 року  



3.Копія технічної документації Технічний паспорт на громадський 

будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами 

Скитківської  загальноосвітньої школи І-ІІст.Липовецької районної ради 

Вінницької області. вулиця Шкільна №27 село Скитка, Липовецький район 

Вінницька область (_інвентаризаційна справа__№27,паспорт виготовлено  

станом на 02.грудня 2019 року_)                                                                              

4 

Голова комісії          _________________                __С.С.Кропивницький  

(підпис, ініціали та прізвище) 

Заступника голови комісії ____________________    Л.П. Білозерова 

(підпис, ініціали та прізвище) 

 Секретаря комісії        ________________________     А.І. Бабич 

(підпис, ініціали та прізвище) 

Члени комісії               ________________________      С.В. Брицька 

(підпис, ініціали та прізвище) 

                                       ________________________    Г.Г. Дерун 

(підпис, ініціали та прізвище) 

                                     _________________________   Т.В. Мелінчук 

(підпис, ініціали та прізвище) 

                                     __________________________ _   Л.Г Павлишина  

(підпис, ініціали та прізвище) 

                                     ___________________________     Р.А Танасюк 

(підпис, ініціали та прізвище) 

                                    ___________________________    Ю.М. Тітенко   

(підпис, ініціали та прізвище) 

                                    ________________________        О.В. Фоміна       

                                     (підпис, ініціали та прізвище)   

                                         ________________________ Д,В.Часовських         

                                     (підпис, ініціали та прізвище)     

_____ _______ 2021р. 

 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 



 

Додаток 10 

до рішення 11 сесії міської 

ради 8 скликання 

__ ____ 2021 р. №  
 

АКТ  
приймання-передачі  

Струтинської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. 

 Липовецької районної ради Вінницької області 
 

 Комісія, утворена відповідно до рішення 6 сесії Липовецької міської ради 

8 скликання від 22.01.2021 р. №135   «Про створення комісій щодо приймання -

передачі закладів  освіти з спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Вінницького району в комунальну власність Липовецької територіальної 

громади» у складі: 

 Голови комісії: Кропивницький Сергій Станіславович, заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

 Заступника голови комісії: Білозерова Леся Петрівна, начальниу 

управління освіти, культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

 Секретаря комісії: Бабич Алла Ігорівна, начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету Липовецької 

міської ради. 

Члени комісії: 

 Дерун Григорій Григорович, заступник голови Вінницької районної ради. 

- Грига Сергій Володимирович, директор Струтинської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ст.Липовецької районної ради  Вінницької області». 

 Павлишина Олена Георгіївна начальник відділу фінансового та 

матеріально технічного забезпечення, головний бухгалтер виконавчого 

апарату Липовецької районної ради,член комісії з реорганізації 

Липовецької районної ради (за згодою). 

 Рожанська Наталія Миколаївна, бухгалтер КУ «Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району  Вінницької області». 

 Часовських Дмитро Володимирович, керуючий справами виконавчого 

апарату Вінницької районної ради. 

 Фоміна Ольга Володимирівна,заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів  ради. 

 Тітенко Юрій Миколайович,керуючий справами виконавчого 

апарату Липовецької районної  ради, член комісії з реорганізації 

Липовецької районної ради (за згодою). 

 Танасюк Руслан Анатолійович, директор КУ «Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ соціально- культурної 

сфери Липовецької міської ради Вінницької області». 



 Коцюбняк Алла Йосипівна, член комісії з реорганізації Липовецької 

районної ради (за згодою). 

Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

___22554 Вінницька область, Липовецького району  с.Струтинка  вул. 

Молодіжна буд.1__________________                                                     ________ 

належить __Струтинській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. Липовецької районної 

ради  Вінницької  обласної ради_________________________________________                                               
(найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

передається _Липовецькій міській раді                                                                                                                               
(найменування підприємства, установи та організації, що приймає) 

Комісія установила: 

2. До складу нерухомого майна, що передається, належить  Струтинській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ст. Липовецької районної ради  Вінницької  

обласної ради   

1) Будівля школи ( будинок школи ,убиральня,будинок-їдальня,будинок-

котельня, будинок-майстерня                                                    

                    (найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач :___Струтинська загальноосвітня школа І-ІІ ст. 

Липовецької районної ради  Вінницької  обласної с.Струтинка вул.Молодіжна, 

буд.1_______________________________                         _____ 

                      (повне найменування, місцезнаходження   та  )                                                                                

_Код ЄДРПОУ_26243846________________________________                _       

                       (   ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ___1962р.______                                  ________ 

будівельний об’єм (загальний) ____1948________________        куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___469,5___________        ___  __ ___ кв. метрів 

площа земельної ділянки ____________________        ___                гектарів 

загальна площа житлового будинку _________       _____              кв. метрів 

кількість квартир _______________________     __                                                 

Вартість основних фондів:                                                                                                        

відновна вартість ________________________ _____________ тис. гривень 

залишкова вартість _______________________________ _____ тис. гривень 

2)Будівля         котельні                                   __              __                                

                                   (найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач ___ Струтинська загальноосвітня школа І-ІІ ст. 

Липовецької .      .       районної ради . Вінницької  обласної ________                                                                                                                               



  (повне найменування, місцезнаходження та) 

____Код ЄДРПОУ_26243846___________________          _____________                                       
.              ( ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ___1975р.___(рік забудови 1962)__    _______                            

будівельний об’єм (загальний) __217____________         ______ куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___70,0____________       __________ кв. метрів 

площа земельної ділянки ________ _________                     _______ гектарів 

загальна площа житлового будинку _________ _                    ____ кв. метрів 

кількість квартир ______                                                          _____________ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість _________________________________     __ тис. гривень 

залишкова вартість _________________187,17________   _     _ тис. гривень 

3)Убиральня                              __                                                             ____  

                                          (найменування об’єкта передачі)                                                                                                         

балансоутримувач ___ Струтинська загальноосвітня школа І-ІІ ст. 

Липовецької районної ради Вінницької  обласної _______________                                                                                        

                      (повне найменування, місцезнаходження та) 

_Код  ЄДРПОУ_26243846________________________________________                                                                                
( ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ___1962р._____________                                 _ 

будівельний об’єм (загальний) ____18               ______________ куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___9,0_____               _______________кв. метрів 

площа земельної ділянки __________                        _____________ гектарів 

загальна площа житлового будинку ____                                    ___кв. метрів 

кількість квартир ________________                                                       ____ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість _____________________             __________ тис. гривень 

залишкова вартість _____________       ____________________ тис. гривень 

4)Будівля їдальні                             __              __                                                           

                             (найменування об’єкта передачі)                                                                                                         

балансоутримувач ___ Струтинська загальноосвітня школа І-ІІ ст. 

Липовецької районної ради Вінницької  обласної _______________                                                                                    

(повне найменування, місцезнаходження та) 



_Код  ДРПОУ_26243846___________________________________________             
( ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ___1962р._____________                                  

будівельний об’єм (загальний) ____301         _______________ куб. Метрів 

площа забудови (загальна) ___97,0____               _____________ кв. метрів 

площа земельної ділянки __________                        ____________ гектарів 

загальна площа житлового будинку ____                                    __ кв. метрів 

кількість квартир ________________                                                       ____ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість _____________________ ________________ тис. гривень 

залишкова вартість ____________________________________ тис. гривень 

5)Будинок майстерні                            __         __                                                           

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач ___ Струтинська загальноосвітня школа І-ІІ ст. 

Липовецької районної ради Вінницької  обласної _______________                                                                                       

(повне найменування, місцезнаходження та) 

_Код  ЄДРПОУ_26243846__________________________________________             

( ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ___1962р._____________                                 _ 

будівельний об’єм (загальний) ____ 323,0        ______________ куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___124,4___               ______________ кв. метрів 

площа земельної ділянки __________                        ____________ гектарів 

загальна площа житлового будинку ____                                    __ кв. метрів 

кількість квартир ________________                                                       ____ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість _____________________           ___________ тис. гривень 

залишкова вартість __________________       ______________ тис. гривень 

 (найменування об’єкта передачі) 

3. Інші відомості; _Залишки _матеріальних цінностей згідно 

передавального балансу станом на 01.01.2021 року по рахункам,а саме:_ 

Основні засоби: 

-Рахунок 1112 «Бібліотечні фонди (художня література)»-1216 гриень 08 

коп.; ( додаток №1); 



-Рахунок 1112 «Бібліотечні фонди (навчальна література)»-28229 

гривень43 коп.: ( додаток №1); 

-Рахунок 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» -65539 гривень 

63 коп.; ( дод.№1); 

-Рахунок 1014 «Машини та обладнання»  -180422 гривні 90 коп; ( додаток 

№1); 

-Рахунок 1016 «Інструменти.прилади інвентар»-4572 гривень; ( додаток 

№1); 

 Запаси: 

-Рахунок 1511 «Продукти харчування»-575 гривень 88 коп.; ( додаток №1); 

         -Рахунок 1514 «Пально-мастильні матеріали»-80842 гривень,59 коп.; ( 

додаток №1); 

         -Рахунок 1812 «Малоцінні та швидкозношувальні предмети»-1514 гривень 

98 коп.. ( додаток №1);     

         Фінансові   активи: 

 -Рахунок 2114 «Поточна дебіторська заборгованість  за розрахунками із 

соціального страхування » -3603,06 гривень;  (заборгованість по виплаті  

лікарняних); 

         Зобов*язання : 

 - Рахунок 6311 – «Розрахунки з бюджетом за податками та зборами» 

(ПДФО -18% )-  648 гривень 55 коп.; 

  - Рахунок 6312 –« Інші розрахунки з бюджетом (військовий збір- 18%) 54 

гривні 04коп. 

   - Рахунок 6511 – «Розрахунки із заробітної плати »- 2900 гривень 47 коп.; 

  Власний капітал: 

- Рахунок 5111–     « Внесений капітал» -  376238   гривень  04 коп,; 

 - Рахунок 5512 – «Фінансовий результат » - 128316 гривень 46 коп.; 

5.Пропозиції комісії _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Разом з об’єктом передається технічна документація: Технічний паспорт 

на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та 

спорудами Струтинської загальноосвітньої школи І-ІІст.Липовецької районної 

ради Вінницької області.вулиця Молодіжна №1 село Струтинка,Липовецький 

район ,Вінницька область  

(_інвентаризаційна справа__№249 ,паспорт виготовлено  станом на 30.10.2019 

року_)_______________________________________________________________                                                                                                            

7. До акта приймання-передачі додається: 

1. Передавальний баланс_станом на 01.01.2021 року_____________                          

2.Додаток№1 до Передавальний баланс_станом на 01.01.2021 року  



3. Технічний паспорт на громадський будинок з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами Струтинської загальноосвітньої школи 

І-ІІст.Липовецької районної ради Вінницької області.вулиця Молодіжна №1 

село Струтинка, Липовецький район ,Вінницька область (_інвентаризаційна 

справа__№,паспорт виготовлено  станом на  року_)__ 

4._______________________________________________________________                                                                                              

Голова комісії               _________________                __С.С.Кропивницький  

               (підпис, ініціали та прізвище) 

Заступника голови комісії _________________________  Л.П. Білозерова 

                 (підпис, ініціали та прізвище)    

 Секретаря комісії     ___________________________А.І. Бабич  
                                           (підпис, ініціали та прізвище)                                                     

Члени комісії ___________________________  Г.Г. Дерун 
           (підпис, ініціали та прізвище) 

                        ___________________________  С.В. Грига 
            (підпис, ініціали та прізвище) 

                        ___________________________  О.Г.Павлишина 
                (підпис, ініціали та прізвище) 

 

_____________________________ Н.М. Рожанська 
               (підпис, ініціали та прізвище) 

 

___________________________     Д.В.Часовських 

                                    (підпис, ініціали та прізвище) 

                             ___________________________ О.В. Фоміна 

                                                  (підпис, ініціали та прізвище) 

                            ___ __________________________  Р.А. Танасюк 

                                                    (підпис, ініціали та прізвище) 

                              ___________________________ Ю.М. Тітенко 

                                                     (підпис, ініціали та прізвище) 

                            ____________________________А.Й. Коцюбняк   

                                          (підпис, ініціали та прізвище) 

_____ ___________ 2021    р. 

 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 



 

Додаток 11 

до рішення 11 сесії міської 

ради 8 скликання 

__ ____ 2021 р. №  

 

АКТ  
приймання-передачі  

Трощанської  загальноосвітньої школи І-ІІ ст. 

 Липовецької районної ради Вінницької області 
 

 Комісія, утворена відповідно до рішення 6 сесії Липовецької міської ради 

8 скликання від 22.01.2020 р. №   «Про створення комісій щодо приймання-

передачі закладів освіти з спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Вінницького району в комунальну власність Липовецької територіальної 

громади» у складі: 

Голови комісії: Кропивницький Сергій Станіславович, заступник міського 

голови Липовецької міської ради. 

Заступника голови комісії: Білозерова Леся Петрівна,начальник управління 

освіти,культури,молоді та спорту  Липовецької міської ради Вінницького 

району Вінницької області. 

Секретаря комісії: Бабич Алла Ігорівна,начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету Липовецької 

міської ради 

Члени комісії: 
-Дерун Григорій Григорович заступник голови Вінницької районної ради. 

- Павлишина Олена Георгіївна начальник відділу фінансового та матеріально 

технічного забезпечення, головний бухгалтер виконавчого апарату Липовецької 

районної ради,член комісії з реорганізації Липовецької районної ради (за 

згодою). 

-Стародуб Оксана Вікторівна,бухгалтер КУ «Центр фінансово-господарського 

обслуговування закладів та установ соціально-культурної сфери Липовецької 

міської ради Вінницької області» 

- Танасюк Руслан Анатолійович, директор КУ «Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ  соціально-культурної 

сфери Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області». 

- Тітенко Юрій Миколайович, керуючий справами виконавчого апарату 

Липовецької районної ради (за згодою). 

 Фоміна Ольга Володимирівна, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 Часовських Дмитро Володимирович, керуючий справами виконавчого 

апарату Вінницької районної ради 

 Фоміна Ольга Володимирівна, заступник міського голови Липовецької 

міської ради. 



 Коцюбняк Алла Йосипівна,член комісії з реорганізації Липовецької 

районної ради (за згодою) 

 Матвієнко Людмила Миколаївна, директор Трощанської 

загальноосвітньої школи І-ІІст. Липовецької міської ради Вінницького 

району Вінницької області. 

Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

22552, Вінницька обл.,Липовецький район, село Троща, вулиця Шкільна, 

будинок 3А, 

належить Трощанська загальноосвітня школа І-ІІст. Липовецької районної ради 

Вінницької 

області_____________________________________________________ 

(найменування підприємства, установи та організації, що 

передає) 

передається Липовецькій міській 

раді_____________________________________. 

(найменування підприємства, установи та організації, що 

приймає) 

2. До складу нерухомого майна, що передається, належить: 

1).Школа нова     

________________________________________________ 

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач Трощанська загальноосвітня школа І-ІІст.,_ 22552, 

Вінницька обл.,Липовецький район, село Троща, вулиця Шкільна, будинок 3А 

_____________ 

(повне найменування, місцезнаходження та 

_26243869___________________________________________________________

____ 

ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ___09.2004__________________________ 

будівельний об’єм (загальний) _____________________________ куб. 

метрів 

площа забудови (загальна) ________2600________________________ кв. 

метрів 

площа земельної ділянки __________________________________ гектарів 

загальна площа житлового будинку _________________ кв. метрів 

кількість квартир ________________________________ 

Вартість основних фондів: 



відновна вартість ________________________________________ тис. 

гривень 

балансова вартість__________307,170_____________________тис.гривень 

залишкова вартість ______102,422____________________ тис. гривень 

2).Туалет  

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач Трощанська загальноосвітня школа І-ІІст.,_ 22552, 

Вінницька обл.,Липовецький район, село Троща, вулиця Шкільна, будинок 3А 

_____________ 

(повне найменування, місцезнаходження та 

_26243869___________________________________________________________

____ 

ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ____11.2009_________________________ 

будівельний об’єм (загальний) _____________________________ куб. 

метрів 

площа забудови (загальна) _______21,9_________________________ кв. 

метрів 

площа земельної ділянки __________________________________ гектарів 

загальна площа житлового будинку _________________ кв. метрів 

кількість квартир ________________________________ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість ________________________________________ тис. 

гривень 

балансова вартість____0,8______________________тис.гривень 

залишкова вартість ___0,36____________________________ тис. гривень 

3).Котельня    

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач Трощанська загальноосвітня школа І-ІІст.,_ 22552, 

Вінницька обл.,Липовецький район, село Троща, вулиця Шкільна, будинок 3А 

_____________ 

(повне найменування, місцезнаходження та 

_26243869___________________________________________________________

____ 

ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 



рік введення в експлуатацію ______11.2009_______________________ 

будівельний об’єм (загальний) _____________________________ куб. 

метрів 

площа забудови (загальна) _______193м.кв.(в т.ч. діюча 14м.кв.)________ 

кв. метрів 

площа земельної ділянки __________________________________ гектарів 

загальна площа житлового будинку _________________ кв. метрів 

кількість квартир ________________________________ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість ________________________________________ тис. 

гривень 

балансова вартість____16,00____________________________тис.гривень 

залишкова вартість ______12,480_________________________________ 

тис. гривень 

Основні засоби: 

-Рахунок 1112 «Бібліотечні фонди (художня література)»-13047 гривні 82 коп.; 

( додаток №1); 

-Рахунок 1112 «Бібліотечні фонди (навчальна література)»-25977гривня84 

коп.: ( додаток №1); 

-Рахунок 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» -62538 гривні 

46 коп.; ( дод.№1); 

-Рахунок 1014 «Машини та обладнання»  -73281 гривні; ( додаток №1); 

-Рахунок 1016 «Інструменти.прилади інвентар»-22497гривень; ( додаток 

№1); 

Запаси: 

-Рахунок 1511 «Продукти харчування»-2421 гривень 67 коп.; ( додаток 

№1) 

 -Рахунок 1812 «Малоцінні та швидкозношувальні предмети»-5120 гривень 

00 коп.            

Залишок коштів на позабюджетних рахунках, спецфонд 2 становить: 

98,00грн. 

 Власний капітал: 

- Рахунок 5111–     « Внесений капітал» -  521951   гривень  12коп,; 

 - Рахунок 5512 – «Фінансовий результат » - 302088 гривень 53коп.; 

7. До акта приймання-передачі додається: 

1. Передавальний баланс_станом на 01.01.2021 року_____________                         

_____ 



2.Додаток№1 до Передавальний баланс_станом на 01.01.2021 року  

Голова комісії   

        _________________                __С.С.Кропивницький  

(підпис, ініціали та прізвище) 

Заступника голови комісії ____________________     ___ Л.П. Білозерова 

 (підпис, ініціали та прізвище)    

 Секретаря комісії     ___________________________А.І.Бабич 

                                 (підпис, ініціали та прізвище)                                                     

Члени комісії ___________________________  Ю.М.Тітенко 

(підпис, ініціали та прізвище) 

                        ___________________________  О.Г.Павлишина 

                     (підпис, ініціали та прізвище) 

 

                      ________________________А.Й.Коцюбняк                                                          

 (підпис, ініціали та прізвище) 

 

__________________________ _    Г.Г. Дерун 

(підпис, ініціали та прізвище) 

 

___________________________     Д.В.Часовських 

                             (підпис, ініціали та прізвище) 

                             ___________________________ О.В. Фоміна 

                             (підпис, ініціали та прізвище) 

                            ___________________________  О.В.Стародуб 

                             (підпис, ініціали та прізвище) 

                               ___________________________          Р.А Танасюк 

                             (підпис, ініціали та прізвище) 

                         

                       _______              _____________     ___ Л.М.Матвієнко 

                            (підпис, ініціали та прізвище)    

_____ ___________ 2021    р. 

 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 


