
 

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

07 грудня 2021 року                                                   № 548 

 

Про затвердження передавальних  

актів приймання-передачі  

рухомого та нерухомого майна 

 

На виконання рішення Чортківської міської ради від 17 вересня 2021 року 

№ 664 «Про створення опорного закладу загальної середньої освіти» та 

враховуючи наявні передавальні акти приймання-передачі, керуючись статями 

29, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий 

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1.Затвердити передавальні акти приймання-передачі рухомого та 

нерухомого майна Бичківської загальноосвітньої школи I-II ступенів 

Чортківської міської ради Тернопільської області; Скородинської 

загальноосвітньої школи I-II ступенів Чортківської міської ради Тернопільської 

області; Бичківського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) Чортківської 

міської ради Тернопільської області; Скородинського закладу дошкільної 

освіти (дитячий садок) Чортківської міської ради Тернопільської області (акти 

додаються).  

2. Копію рішення виконавчого комітету надіслати до управління освіти,  

молоді та спорту міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Віктора 

ГУРИНА. 

 

Міський голова                   Володимир ШМАТЬКО 

   

 
 

 

 

 
 

 



 

                                                                   А К Т  

приймання – передачі матеріальних цінностей Бичківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чортківської міської ради         

 

 

06.12. 2021 року                                                                                 м.Чортків  

 

             

       Відповідно до рішення сесії Чортківської міської ради від 17 вересня 2021 

року №664  «Про створення  опорного закладу загальної середньої освіти», 

з метою забезпечення умов рівного доступу громадян до якісної освіти, 

підвищення ефективності заходів щодо розвитку галузі освіти в громаді, 

відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», статей 104-108 Цивільного кодексу України, 

статті 59 Господарського кодексу України, Положення про освітній округ, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року 

№777,       враховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 28.01.2016 

№ 1-10/251 «Про створення опорних шкіл», Тернопільської обласної державної 

адміністрації від 15.02.2016 №04-802/32-22 «Про створення опорних шкіл», 

рішення комісії із вивчення можливості створення опорного закладу освіти у 

Чортківській міській територіальній громаді, керуючись статтями 26,60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ №69-к від 08 грудня 

2021 року міська рада вирішила реорганізувати юридичну особу, а саме 

Бичківську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Чортківської міської ради 

Тернопільської області шляхом приєднання до юридичної особи Білівський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської міської 

ради Тернопільської області, без статусу юридичної особи на правах філії , 

офіційна назва Бичківська філія з дошкільним відділенням Білівського 

опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської міської 

ради Тернопільської області, скорочене найменування – Бичківська філія 

Білівського ОЗЗСО І-ІІІ ст.. в присутності комісії в складі: Гурин Віктор 

Михайлович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради,  Йосифів Надія Романівна – директор Бичківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чортнівської міської ради, Кузьо 

Світлана Степанівна – директор Скородинського закладу дошкільної освіти 

Чортківської міської ради, Леська Василь Іванович – юрисконсульт  управління 

освіти, молоді та спорту   Чортківської міської ради, Торончук Ганна 

Степанівна – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління 

освіти, молоді та спорту міської ради,      Павлина Леся Петрівна – директор 

Скородинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів         Чортківської міської 

ради,         Поліщук Людмила Миколаївна – начальник           управління     

освіти, молоді                та спорту         Чортківської міської ради, Слоїк Галина  

 



Савівна – директор Бичкіського закладу дошкільної освіти Чортківської міської 

ради, склали передавальні акти  матеріальні цінності, а саме: 

 

№ Назва  Номер 

рахунку 

Первісна 

вартість, грн.. 

 

 Основні засоби    

1 Будинки та споруди 1013 284977,00  

2 Машини та 

обладнання  

1014 270848,57  

3 Інструменти, 

прилади, інвентар 

1016 13225,00  

 Необоротні 

матеріальні активи 

   

1 Бібліотечні фонди 1112 67921,78  

2 Малоцінні необоротні 

матеріальні активи 

1113 196976,32  

 Матеріали і 

продукти 

харчування 

   

1 Медикаменти і 

перев’язувальні 

засоби 

1512 6235,08  

2 Будівельні матеріали 1513 3795,20  

3 Паливо і мастильні 

матеріали 

1514 575,56  

4 Інші виробничі 

запаси 

1518 925,00  

5 Малоцінні і 

швидкозношувальні 

предмети 

1812 10811,07  

                       

Комісія:                 заступник міського 

                               голови з питань діяльності  

                               виконавчих органів ради                                             В.М.Гурин    

                               начальник управління  

                               освіти, молоді та спорту   

                               Чортківської міської ради                                       Л.М.Поліщук          

                               юрисконсульт управління  

                               освіти,молоді та спорту                                                В.І.Леська 

                               головний бухгалтер централізованої  

                               бухгалтерії управління освіти, 

                               молоді та спорту міської ради                                Г.С.Торончук                   



                             

                                                                   А К Т  

приймання – передачі матеріальних цінностей Скородинської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чортківської міської ради         

 

 

06.12. 2021 року                                                                                 м. Чортків  

 

             

       Відповідно до рішення сесії Чортківської міської ради від 17 вересня 2021 

року №664  «Про створення  опорного закладу загальної середньої освіти», 

з метою забезпечення умов рівного доступу громадян до якісної освіти, 

підвищення ефективності заходів щодо розвитку галузі освіти в громаді, 

відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», статей 104-108 Цивільного кодексу України, 

статті 59 Господарського кодексу України, Положення про освітній округ, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року 

№777, враховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 28.01.2016 № 

1-10/251 «Про створення опорних шкіл», Тернопільської обласної державної 

адміністрації від 15.02.2016 №04-802/32-22 «Про створення опорних шкіл», 

рішення комісії із вивчення можливості створення опорного закладу освіти у 

Чортківській міській територіальній громаді, керуючись статтями 26,60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ №69-к від 08 грудня 

2021 року міська рада вирішила реорганізувати юридичну особу, а саме 

Скородинську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Чортківської міської ради 

Тернопільської області шляхом приєднання до юридичної особи Білівський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської міської 

ради Тернопільської області, без статусу юридичної особи на правах філії , 

офіційна назва Скородинська філія з дошкільним відділенням Білівського 

опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської міської 

ради Тернопільської області, скорочене найменування – Скородинська філія 

Білівського ОЗЗСО І-ІІІ ст.. в присутності комісії в складі: Гурин Віктор 

Михайлович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, , Йосифів Надія Романівна – директор Бичківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чортківської міської ради, Кузьо 

Світлана Степанівна – директор Скородинського закладу дошкільної освіти 

Чортківської міської ради, Леська Василь Іванович – юрисконсульт  управління 

освіти, молоді та спорту Чортківської  міської ради, Торончук Ганна Степанівна 

– головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти, молоді та 

спотуЧортківської міської ради, Павлина Леся Петрівна – директор 

Скородинської   загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чортківської міської 

ради, Поліщук Людмила Миколаївна – начальник управління освіти, молоді та  

 

 



спорту Чортківської міської ради, Слоїк Галина Савівна – директор Бичкіського 

закладу дошкільної освіти Чортківської міської ради, склали передавальні акти  

матеріальні цінності, а саме: 

 

№ Назва  Номер 

рахунку 

Первісна 

вартість, грн.. 

 

 Основні засоби    

1 Будинки та споруди 1013 854047,00  

2 Машини та 

обладнання  

1014 277455,17  

3 Інструменти, 

прилади, інвентар 

1016 42241,00  

 Необоротні 

матеріальні активи 

   

1 Бібліотечні фонди 1112 45913,16  

2 Малоцінні необоротні 

матеріальні активи 

1113 187782,64  

 Матеріали і 

продукти 

харчування 

   

1 Медикаменти і 

перев’язувальні 

засоби 

1512 8142,32  

2 Будівельні матеріали 1513 195,00  

3 Паливо і мастильні 

матеріали 

1514 33,50  

4 Інші виробничі 

запаси 

1518 389,50  

5 Малоцінні і 

швидкозношувальні 

предмети 

1812 15797,55  

 

Комісія:                 заступник міського 

                               голови з питань діяльності  

                               виконавчих органів ради                                             В.М.Гурин    

                               начальник управління  

                               освіти, молоді та спорту   

                               Чортківської міської ради                                       Л.М.Поліщук          

                               юрисконсульт управління  

                               освіти,молоді та спорту   

                              Чортківської міської ради                                            В.І.Леська 

                               головний бухгалтер централізованої  



                               бухгалтерії управління освіти, 

                               молоді та спорту міської ради                                 

                               Чортківської міської ради                                      Г.С.Торончук 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



                                                                   А К Т  

приймання – передачі матеріальних цінностей Бичківського  

закладу дошкільної освіти Чортківської міської ради         

 

 

06.12. 2021 року                                                                                 м.Чортків  

 

             

       Відповідно до рішення сесії Чортківської міської ради від 17 вересня 2021 

року №664  «Про створення  опорного закладу загальної середньої освіти», 

з метою забезпечення умов рівного доступу громадян до якісної освіти, 

підвищення ефективності заходів щодо розвитку галузі освіти в громаді, 

відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», статей 104-108 Цивільного кодексу України, 

статті 59 Господарського кодексу України, Положення про освітній округ, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року 

№777, враховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 28.01.2016 № 

1-10/251 «Про створення опорних шкіл», Тернопільської обласної державної 

адміністрації від 15.02.2016 №04-802/32-22 «Про створення опорних шкіл», 

рішення комісії із вивчення можливості створення опорного закладу освіти у 

Чортківській міській територіальній громаді, керуючись статтями 26,60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ №69-к від 08 грудня 

2021 року міська рада вирішила реорганізувати юридичну особу, а саме 

Бичківський заклад дошкільної освіти Чортківської міської ради Тернопільської 

області шляхом приєднання до юридичної особи Білівський опорний заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської міської ради 

Тернопільської області, без статусу юридичної особи на правах філії , офіційна 

назва Бичківська філія з дошкільним відділенням Білівського опорного закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської міської ради 

Тернопільської області, скорочене найменування – Бичківська філія Білівського 

ОЗЗСО І-ІІІ ст.. в присутності комісії в складі: Гурин Віктор Михайлович – 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, , 

Йосифів Надія Романівна – директор Бичківської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Чортківської міської ради, Кузьо Світлана Степанівна – директор 

Скородинського закладу дошкільної освіти Чортківської міської ради, Леська 

Василь Іванович – юрисконсульт  управління освіти, молоді та спорту 

Чортківської міської ради, Торончук Ганна Степанівна – головний бухгалтер 

централізованої бухгалтерії управління освіти, молоді та спорту міської ради, 

Павлина                Леся Петрівна – директор               Скородинської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чортківської міської ради, Поліщук 

Людмила Миколаївна – начальник         управління освіти, молоді та спорту  

Чортківської міської ради, Слоїк Галина Савівна – директор Бичківського 

закладу дошкільної освіти Чортківської міської ради, склали передавальні акти  

матеріальні цінності, а саме: 

 



№ Назва  Номер 

рахунку 

Первісна 

вартість, грн.. 

 

 Основні засоби    

1 Будинки та споруди 1013 82901,00  

2 Машини та 

обладнання  

1014 11145,00  

 Необоротні 

матеріальні активи 

   

1 Малоцінні необоротні 

матеріальні активи 

1113 65932,98  

2 Білизна,постільні речі 

та взуття 

1114 1010,00  

 Матеріали і 

продукти 

харчування 

   

1 Продукти харчування 1511 5604,21  

2 Медикаменти і 

перев’язувальні 

засоби 

1512 1517,78  

3 Будівельні матеріали 1513 707,40  

4 Тара 1516 18,00  

5 Малоцінні і 

швидкозношувальні 

предмети 

1812 1347,00  

 

 

 

Комісія:                 заступник міського 

                               голови з питань діяльності  

                               виконавчих органів ради                                             В.М.Гурин    

                               начальник управління  

                               освіти, молоді та спорту   

                               Чортківської міської ради                                       Л.М.Поліщук          

                               юрисконсульт управління  

                               освіти,молоді та спорту                                                В.І.Леська 

                               головний бухгалтер централізованої  

                               бухгалтерії управління освіти, 

                               молоді та спорту міської ради                                Г.С.Торончук 

                                
 
 

 



А К Т 

приймання – передачі матеріальних цінностей Скородинського  

закладу дошкільної освіти (дитячий садок) Чортківської міської ради         

 

 

06.12.2021 року                                                                                 м.Чортків  

 

        

       Відповідно до рішення сесії Чортківської міської ради від 17 вересня 2021 

року №664  «Про створення  опорного закладу загальної середньої освіти», 

з метою забезпечення умов рівного доступу громадян до якісної освіти, 

підвищення ефективності заходів щодо розвитку галузі освіти в громаді, 

відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», статей 104-108 Цивільного кодексу України, 

статті 59 Господарського кодексу України, Положення про освітній округ, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року 

№777, враховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 28.01.2016 № 

1-10/251 «Про створення опорних шкіл», Тернопільської обласної державної 

адміністрації від 15.02.2016 №04-802/32-22 «Про створення опорних шкіл», 

рішення комісії із вивчення можливості створення опорного закладу освіти у 

Чортківській міській територіальній громаді, керуючись статтями 26,60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ №69-к від 08 грудня 

2021 року міська рада вирішила реорганізувати юридичну особу, а саме 

Скородинський заклад дошкільної освіти Чортківської міської ради 

Тернопільської області шляхом приєднання до юридичної особи Білівський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської міської 

ради Тернопільської області, без статусу юридичної особи на правах філії , 

офіційна назва Скородинська філія з дошкільним відділенням Білівського 

опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської міської 

ради Тернопільської області, скорочене найменування – Скородинська філія 

Білівського ОЗЗСО І-ІІІ ст.. в присутності комісії в складі: Гурин Віктор 

Михайлович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, , Йосифів Надія Романівна – директор Бичківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чортківської міської ради, Кузьо 

Світлана Степанівна – директор Скородинського закладу дошкільної освіти 

Чортківської міської ради, Леська Василь Іванович – юрисконсульт  управління 

освіти, молоді та спорту Чортківської  міської ради, Торончук Ганна Степанівна 

– головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти, молоді та 

споту Чортківської міської ради, Павлина Леся Петрівна – директор 

Скородинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чортківської міської ради, 

Поліщук Людмила Миколаївна – начальник управління освіти, молоді та 

спорту Чортківської міської ради, Слоїк Галина Савівна- директор Бичківського  

закладу дошкільної освіти Чортківської міської ради, склали передавальні акти  

матеріальні цінності, а саме: 

 



№ Назва  Номер 

рахунку 

Первісна 

вартість, грн.. 

 

 Основні засоби    

1 Будинки та споруди 1013 737474,00  

2 Машини та 

обладнання  

1014 27907,00  

 Необоротні 

матеріальні активи 

   

1 Малоцінні необоротні 

матеріальні активи 

1113 43241,98  

2 Білизна, постільні 

речі та взуття 

1114 2431,00  

 Матеріали і 

продукти 

харчування 

   

1 Продукти харчування 1511 5637,16  

2 Медикаменти і 

перев’язувальні 

засоби 

1512 592,22  

3 Будівельні матеріали 1513 177,00  

4 Паливо і мастильні 

матеріали 

1514 41676,60  

5 Тара  1516 28,00  

6 Малоцінні і 

швидкозношувальні 

предмети 

1812 1256,20  

 

Комісія:                 заступник міського 

                               голови з питань діяльності  

                               виконавчих органів ради                                             В.М.Гурин    

                               начальник управління  

                               освіти, молоді та спорту   

                               Чортківської міської ради                                       Л.М.Поліщук          

                               юрисконсульт управління  

                               освіти,молоді та спорту                                                В.І.Леська 

                               головний бухгалтер централізованої  

                               бухгалтерії управління освіти, 

                               молоді та спорту міської ради                                Г.С.Торончук 

                              
 


