
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 20 серпня 2021 року                                                                                         № 03/17-21 

м.Бурштин 

  

Про затвердження передавальних актів  

щодо передачі майна закладів загальної середньої освіти  

Бурштинської територіальної громади 

 
 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний 

фонд та архівні установи»,  Порядку подання фінансової звітності, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, п. 7 Розділу І Положення 

про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 02.09.2014 р. № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та 

архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, 

на підприємствах в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції 

України від 18.06.2015 № 1000/5, на підставі рішень Бурштинської міської ради від 

30.03.2021 р. № 01/10-21 «Про перейменування та реорганізацію  закладів загальної 

середньої освіти Бурштинської територіальної громади», від 30.03.2021 р. № 02/10-21 «Про 

визначення опорних закладів освіти Бурштинської територіальної громади», від 29.06.2021 

року № 09/14-21 «Про затвердження Статутів закладів загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади у новій редакції», міська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити передавальні акти щодо передачі майна Насташинської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області (додаються), Слобідського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів заклад дошкільної освіти» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області (додаються), Сарниківської філії Слобідського навчально-виховного 

комплексу Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (додаються), 

Юнашківської початкової школи Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

(додаються), які реорганізовуються шляхом приєднання до Бурштинського ліцею №2 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ 23804770) як філії 

опорного закладу освіти. 

2. Затвердити передавальні акти щодо передачі майна Бурштинської гімназії 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (додаються), Буршинського 



навчально-виховного комплексу Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

(додаються), які реорганізовуються шляхом приєднання до Бурштинського ліцею №2 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ 23804770). 

3. Затвердити передавальні акти щодо передачі майна Дем’янівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (додаються), 

Новомартинівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

заклад дошкільної освіти» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

(додаються), Вигівського навчально-виховного комплексу Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області (додаються), Старомартинівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (додаються), які 

реорганізовуються шляхом приєднання до Бурштинського ліцею №3 Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ 23804787) як філії опорного закладу освіти. 

4. Затвердити передавальні акти щодо передачі майна Бурштинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

(додаються), яка реорганізовується в Бурштинську гімназію №1 Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області. 

5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення 

покласти на начальника відділу освіти і науки Бурштинської міської ради Іванну Томин. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії ради з питань 

гуманітарної сфери Ігоря Харіва та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Володимира Чуйка. 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради  
від 20.08.2021 № 03/17-21 

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА 

АКТИВІВ 

  Бурштинського НВК (код ЄДРПОУ 20559471) Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області до правонаступника шляхом приєднання  до Бурштинського 

ліцею №2 Бурштинської міської ради Івано – Франківської області.   

Ми, що підписалися нижче, комісія з реорганізації  Бурштинського НВК  

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, створена наказом відділу освіти і 

науки Бурштинської міської ради Івано – Франківської області від 02 квітня 2021 року № 

25 «Про реорганізацію закладів освіти Бурштинської територіальної громади»  

Голова комісії:  
Томин Іванна Степанівна – начальник відділу освіти і науки Бурштинської міської ради; 

Заступник голови комісії: 

Чуйко Володимир Тарасович – заступник міського голови (за згодою);  

Члени комісії:  
Бойко Олена Тимофіївна – голова міської організації профспілки працівників освіти і науки 

України (за згодою);  

Процик Галина Мирославівна – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу 

освіти і науки ; 

Петрів Ірина Володимирівна – головний бухгалтер Бурштинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІст. №2;  

Тварок Наталія Богданівна – головний спеціаліст відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради;  

Сисак Любов Степанівна – інженер господарської групи відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради;  

Галуга Любов Богданівна – завідувач господарством Бурштинської ЗОШ І-ІІІст. №2;  

Бойчук Наталія Романівна – директор Бурштинської ЗОШ І-ІІІст. №2;  

Сапєгін Віктор Анатолійович- директор  Насташинської ЗОШ І-ІІст. 

відповідно до ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, законів 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту, п.1 ст.492 КЗпП України, 

керуючись рішенням сесії восьмого скликання Бурштинської міської ради від 30 березня 

2021 року №01/10-21 склали цей акт в тому, що всі зобов’язання   Бурштинського НВК. 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області  перед кредиторами, дебіторами, 

усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви   Бурштинського НВК  Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області шляхом приєднання переходять до 

правонаступника – Бурштинського ліцею №2 Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області  , а саме: 

 

 Необоротних активів (балансова вартість)  -   713075,0 грн.,  у тому числі: 

-основні засоби -  713075,0 грн., 

-інші необоротні матеріальні активи  -0 грн., 

Виробничі запаси -  45158,22грн., 

Грошових коштів грн..: 0 грн. 

Дебіторської заборгованості  -0 грн.,у тому числі: 

-перед бюджетом -0 грн., 

-з оплати праці -0 грн., 

Кредиторської заборгованості -0 грн.,у тому числі: 

-перед бюджетом -0 грн., 

-з оплати праці -0 грн 

Нематеріальні активи -0 грн., 



Продукти харчування  -  2226,05 грн., 

Розрахунок з батьками за утримання дітей:-  Дебет -29795,5 грн.,  кредит- 6634, грн. 

 Крім того, до правонаступника – Бурштинського ліцею №2 Бурштинської міської ради Івано 

– Франківської області передається документація, яка велась в  Бурштинському НВК 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, зокрема:  

- книги наказів з основної, господарської діяльності, кадрових питань, особового складу, 

руху учнів;  

- алфавітна книга; 

- особові справи працівників;  

- особові справи учнів;  

- трудові книжки працівників;  

- журнал обліку вхідної та вихідної документації;  

- журнал видачі документів про освіту; 

- журнал реєстрації перевірок; 

- акти перевірок; 

- основні бухгалтерські накази та положення; 

- первинні документи та меморіальні ордера; 

- кошторисна документація; 

 - тарифікаційні списки; 

- особисті рахунки працівників; 

- інвентаризаційні описи; 

- складські та інвентарні книги; 

- калькуляційні картки; 

- касові книги; 

- головні книги; 

- журнал реєстрації довіреностей; 

- документи, що підтверджують право власності 

Комісією з реорганізації юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством 

дії стосовно порядку реорганізації юридичної особи –   Бурштинського НВК Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області.  

 

Голова комісії ______________ І.С.Томин  

Члени комісії:  
______________ В.Т.Чуйко 

______________ О.Т.Бойко  

______________ Г.М.Процик  

______________ І.В.Петрів  

______________ Н.Б.Тварок 

______________ Л.С.Сисак 

______________ Л.Б.Галуга  

______________ Н.Р.Бойчук 

______________   Н.Я.Паляк 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради  
від 20.08.2021 № 03/17-21 

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА 

АКТИВІВ 

   Вигівського НВК (код ЄДРПОУ 23922481) Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області до правонаступника шляхом приєднання як філії опорного 

закладу Бурштинського ліцею №3 Бурштинської міської ради Івано – Франківської 

області.   

Ми, що підписалися нижче, комісія з реорганізації Вигівського НВК Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області, створена наказом відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області від 02 квітня 2021 року № 25 «Про 

реорганізацію закладів освіти Бурштинської територіальної громади» , наказу відділу 

освіти і науки від 13.05.2021р.№32 «Про внесення змін до наказу №24 від 02.04.2021р»  

Голова комісії:  
Томин Іванна Степанівна – начальник відділу освіти і науки Бурштинської міської ради; 

Заступник голови комісії: 

Чуйко Володимир Тарасович – заступник міського голови (за згодою);  

Члени комісії:  
Бойко Олена Тимофіївна – голова міської організації профспілки працівників освіти і науки 

України (за згодою);  

Процик Галина Мирославівна – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу 

освіти і науки ; 

Гладинюк Ірина Любомирівна – головний бухгалтер Бурштинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІст. №3;  

Тварок Наталія Богданівна – головний спеціаліст відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради;  

Сисак Любов Степанівна – інженер господарської групи відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради;  

 Юськевич Олег Іванович – завідувач господарством Бурштинської ЗОШ І-ІІІст. №3;  

 Лащ Руслана Степанівна – директор Бурштинської ЗОШ І-ІІІст. №3;  

  Відповідно до ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, законів 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту, п.1 ст.492 КЗпП України, 

керуючись рішенням сесії восьмого скликання Бурштинської міської ради від 30 березня 

2021 року №01/10-21 склали цей акт в тому, що всі зобов’язання  Вигівського НВК 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області  перед кредиторами, дебіторами, 

усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви   Вигівського НВК Бурштинської міської 

ради Івано – Франківської області шляхом приєднання переходять до правонаступника – 

Бурштинського ліцею №3 Бурштинської міської ради Івано – Франківської області  , а саме: 

 

 Необоротних активів (балансова вартість) - 0  грн.,у тому числі: 

-основні засоби  -0  грн., 

-інші необоротні матеріальні активи   - 0   грн., 

Виробничі запаси  -0  грн., 

Грошових коштів грн..:  

Дебіторської заборгованості  -0 грн.,у тому числі: 

-перед бюджетом -0 грн., 

-з оплати праці -0 грн., 

Кредиторської заборгованості -0 грн.,у тому числі: 

-перед бюджетом -0 грн., 

-з оплати праці -0 грн 

Нематеріальні активи -0 грн., 



Продукти харчування   -0 грн., 

Крім того, до правонаступника – Бурштинського ліцею №3  Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області передається документація, яка велась у Вигівському НВК        

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, зокрема:  

- книги наказів з основної, господарської діяльності, кадрових питань, особового складу, 

руху учнів;  

- алфавітна книга; 

- особові справи працівників;  

- особові справи учнів;  

- трудові книжки працівників;  

- журнал обліку вхідної та вихідної документації;  

- журнал видачі документів про освіту; 

- журнал реєстрації перевірок; 

- акти перевірок; 

- основні бухгалтерські накази та положення; 

- первинні документи та меморіальні ордера; 

- кошторисна документація; 

 - тарифікаційні списки; 

- особисті рахунки працівників; 

- інвентаризаційні описи; 

- складські та інвентарні книги; 

- калькуляційні картки; 

- касові книги; 

- головні книги; 

- журнал реєстрації довіреностей; 

- документи, що підтверджують право власності 

Комісією з реорганізації юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії 

стосовно порядку реорганізації юридичної особи –   Вигівського НВК  Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області.  

 

Голова комісії ______________ І.С.Томин  

Члени комісії:  
______________ В.Т.Чуйко 

______________ О.Т.Бойко  

______________ Г.М.Процик  

______________  І.Л.Гладинюк  

______________ Н.Б.Тварок 

______________ Л.С.Сисак 

______________  О.І.Юськевич  

______________  Р.С.Лащ 

  

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради  
від 20.08.2021 № 03/17-21 

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА 

  АКТИВІВ 

  Бурштинської  гімназії ( код ЄДРПОУ 23804764) Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області до правонаступника шляхом приєднання до Бурштинського 

ліцею №2 Бурштинської міської ради Івано – Франківської області.   

       Ми, що підписалися нижче, комісія з реорганізації  Бурштинської гімназії  

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, створена наказом Відділу освіти і 

науки Бурштинської міської ради Івано – Франківської області від 02 квітня 2021 року № 

25 «Про реорганізацію закладів освіти Бурштинської територіальної громади»  

Голова комісії:  
Томин Іванна Степанівна – начальник відділу освіти і науки Бурштинської міської ради; 

Заступник голови комісії: 

Чуйко Володимир Тарасович – заступник міського голови (за згодою);  

Члени комісії:  
Бойко Олена Тимофіївна – голова міської організації профспілки працівників освіти і науки 

України (за згодою);  

Назар Тетяна Тадеївна – головний бухгалтер Бурштинської гімназії;  

Петрів Ірина Володимирівна – головний бухгалтер Бурштинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІст. №2;  

Тварок Наталія Богданівна – головний спеціаліст відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради;  

Сисак Любов Степанівна – інженер господарської групи відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради;  

Галуга Любов Богданівна – завідувач господарством Бурштинської ЗОШ І-ІІІст. №2;  

Данилків Ганна Дмитрівна – завідувач господарством Бурштинської гімназії;  

Бойчук Наталія Романівна – директор Бурштинської ЗОШ І-ІІІст. №2;  

 Олійник Ольга Миколаївна -  директор Бурштинської гімназії (станом на 30.06.2021 р.). 

       Відповідно до ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, законів 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту, п.1 ст.492 КЗпП України, 

керуючись рішенням сесії восьмого скликання Бурштинської міської ради від 30 березня 

2021 року №01/10-21 склали цей акт в тому, що всі зобов’язання   Бурштинської гімназії. 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області  перед кредиторами, дебіторами, 

усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви   Бурштинської гімназії  Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області шляхом приєднання переходять до 

правонаступника – Бурштинського ліцею №2 Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області  , а саме: 

 

 Необоротних активів (балансова вартість)  - 1 253 925 грн., у тому числі: 

-основні засоби - 851387,45 грн., 

-інші необоротні матеріальні активи  - 402536,99 грн., 

Нематеріальні активи -  8048,00 грн., 

Виробничі запаси - 30837,59 грн., 

Інші нефінансові активи - 41641,70грн., 

Грошових коштів грн. - 25865,53грн.,  

Дебіторської заборгованості  -  5928,52грн. 

Кредиторської заборгованості -  3181,52грн.,у тому числі: 

-перед бюджетом -  346,22грн., 

-з оплати праці -  1429,30грн. 



Крім того, до правонаступника – Бурштинського ліцею №2 Бурштинської міської ради 

Івано – Франківської області передається документація, яка велась в  Бурштинській гімназії 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, зокрема:  

- книги наказів з основної, господарської діяльності, кадрових питань, особового складу, 

руху учнів,  алфавітна книга; 

- особові справи працівників, особові справи учнів;  

- трудові книжки працівників;  

- журнал обліку вхідної та вихідної документації;  

- журнал видачі документів про освіту; 

- журнал реєстрації перевірок, акти перевірок; 

- основні бухгалтерські накази та положення; 

- первинні документи та меморіальні ордера, кошторисна документація, договора; 

- тарифікаційні списки, особисті рахунки працівників, інвентаризаційні описи; 

- складські та інвентарні книги; 

- калькуляційні картки, касові книги, головні книги, журнал реєстрації довіреностей; 

- протоколи комісії із соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності; 

- протоколи тендерного комітету, комісії з допорогових закупівель, уповноваженої особи; 

- статистична, фінансова і бюджетна звітність, звітність до ДПС України і Фондів 

соціального страхування; 

- документи, що підтверджують право власності. 

Комісією з реорганізації юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії 

стосовно порядку реорганізації юридичної особи –   Бурштинської гімназії Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області.  

 

Голова комісії ______________ І.С.Томин  

Члени комісії:  
______________ В.Т.Чуйко 

______________ О.Т.Бойко  

______________ Т.Т.Назар  

______________ І.В.Петрів  

______________ Н.Б.Тварок 

______________ Л.С.Сисак 

______________ Л.Б.Галуга  

______________ Г.Д.Данилків  

______________ Н.Р.Бойчук  

______________  О.М.Олійник 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради  
від 20.08.2021 № 03/17-21 

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА 

АКТИВІВ 

   Дем’янівської ЗОШ І-ІІ ст. (код ЄДРПОУ 23804965) Бурштинської міської ради Івано 

– Франківської області до правонаступника шляхом приєднання як філії опорного 

закладу Бурштинського ліцею №3 Бурштинської міської ради Івано – Франківської 

області.   

Ми, що підписалися нижче, комісія з реорганізації Дем’янівської ЗОШ І-ІІ ст.   

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, створена наказом відділу освіти і 

науки Бурштинської міської ради Івано – Франківської області від 02 квітня 2021 року № 

25 «Про реорганізацію закладів освіти Бурштинської територіальної громади» , наказу 

відділу освіти і науки від 13.05.2021р.№32 «Про внесення змін до наказу №24 від 

02.04.2021р»  

Голова комісії:  
Томин Іванна Степанівна – начальник відділу освіти і науки Бурштинської міської ради; 

Заступник голови комісії: 

Чуйко Володимир Тарасович – заступник міського голови (за згодою);  

Члени комісії:  
Бойко Олена Тимофіївна – голова міської організації профспілки працівників освіти і науки 

України (за згодою);  

Процик Галина Мирославівна – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу 

освіти і науки; 

Гладинюк Ірина Любомирівна – головний бухгалтер Бурштинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІст. №3;  

Тварок Наталія Богданівна – головний спеціаліст відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради;  

Сисак Любов Степанівна – інженер господарської групи відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради;  

 Юськевич Олег Іванович – завідувач господарством Бурштинської ЗОШ І-ІІІст. №3;  

 Лащ Руслана Степанівна – директор Бурштинської ЗОШ І-ІІІст. №3; 

 Саранчук Марія Василівна- директор  Дем’янівської ЗОШ І-ІІ ст. 

Відповідно до ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, 

законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту, п.1 ст.492 КЗпП 

України, керуючись рішенням сесії восьмого скликання Бурштинської міської ради від 30 

березня 2021 року №01/10-21 склали цей акт в тому, що всі зобов’язання Дем’янівської 

ЗОШ І-ІІ ст    Бурштинської міської ради Івано – Франківської області  перед кредиторами, 

дебіторами, усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви  Дем’янівської ЗОШ І-ІІ ст  

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області шляхом приєднання переходять до 

правонаступника – Бурштинського ліцею №3 Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області  , а саме: 

 

  Необоротних активів (балансова вартість) – 153716.59 грн.,у тому числі: 

-основні засоби - 129028  грн., 

-інші необоротні матеріальні активи -   24688,59  грн., 

Виробничі запаси - 31928,55   грн., 

Грошових коштів грн..: 

Дебіторської заборгованості  -0 грн.,у тому числі: 

-перед бюджетом – 0 грн., 

-з оплати праці - 0 грн., 

Кредиторської заборгованості -0 грн.,у тому числі: 



-перед бюджетом - 0 грн., 

-з оплати праці -0 грн 

Нематеріальні активи -0 грн., 

Продукти харчування   2554     грн., 

   Крім того, до правонаступника – Бурштинського ліцею №3  Бурштинської міської 

ради Івано – Франківської області передається документація, яка велась в  Дем’янівській 

ЗОШ І-ІІ ст. Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, зокрема:  

- книги наказів з основної, господарської діяльності, кадрових питань, особового складу, 

руху учнів;  

- алфавітна книга; 

- особові справи працівників;  

- особові справи учнів;  

- трудові книжки працівників;  

- журнал обліку вхідної та вихідної документації;  

- журнал видачі документів про освіту; 

- журнал реєстрації перевірок; 

- акти перевірок; 

- основні бухгалтерські накази та положення; 

- первинні документи та меморіальні ордера; 

- кошторисна документація; 

 - тарифікаційні списки; 

- особисті рахунки працівників; 

- інвентаризаційні описи; 

- складські та інвентарні книги; 

- калькуляційні картки; 

- касові книги; 

- головні книги; 

- журнал реєстрації довіреностей; 

- документи, що підтверджують право власності 

Комісією з реорганізації юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії 

стосовно порядку реорганізації юридичної особи – Дем’янівської ЗОШ І-ІІ ст.           

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області.  

 

Голова комісії ______________ І.С.Томин  

Члени комісії:  
______________ В.Т.Чуйко 

______________ О.Т.Бойко  

______________ Г.М.Процик  

______________  І.Л.Гладинюк  

______________ Н.Б.Тварок 

______________ Л.С.Сисак 

______________  О.І.Юськевич  

______________  Р.С.Лащ 

______________  М.В.Саранчук 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради  
від 20.08.2021 № 03/17-21 

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА 

  АКТИВІВ 

Бурштинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Бурштинської міської ради 

Івано – Франківської області (код ЄДРПОУ 23804764)до правонаступника 

Бурштинської гімназії №1Бурштинської міської ради Івано – Франківської області.  

Ми, що підписалися нижче, комісія з реорганізації Бурштинської  загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №1Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, створена наказом 

відділу освіти і науки Бурштинської міської ради Івано – Франківської області від 02 квітня 

2021 року № 25 «Про реорганізацію закладів освіти Бурштинської територіальної 

громади», наказу відділу освіти і науки від 13.05.2021 р.№32 2Про внесення змін до наказу 

№24 від 02.04.2021 р.» 

 

Голова комісії:  
Томин Іванна Степанівна – начальник відділу освіти і науки Бурштинської міської ради; 

Заступник голови комісії: 

Чуйко Володимир Тарасович – заступник міського голови (за згодою);  

Члени комісії:  
Бойко Олена Тимофіївна – голова міської організації профспілки працівників освіти і науки 

України (за згодою);  

Павлишин Оксана Михайлівна – головний бухгалтер Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст.№1;  

Тварок Наталія Богданівна – головний спеціаліст відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради;  

Сисак Любов Степанівна – інженер господарської групи відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради;  

Любінець Світлана Теодоіївна – директор Бурштинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ст.№1 Бурштинської міської ради. 

 

 Відповідно до ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, законів 

України «Про освіту»,«Про повну загальну середню освіту, п.1 ст.492 КЗпП України, 

керуючись рішенням сесії восьмого скликання Бурштинської міської ради від 30 березня 

2021 року №01/10-21 склали цей акт в тому, що всі зобов’язання Бурштинської ЗОШ І-ІІІ 

ст.№1Бурштинської міської ради Івано – Франківської області  перед кредиторами, 

дебіторами, усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви Бурштинської ЗОШ І-ІІІ 

ст.№1Бурштинської міської ради Івано – Франківської області переходять до 

правонаступника – Бурштинської гімназії №1Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області , а саме: 

Основні засоби та інші необоротні матеріальні актив : 

                      Первісна вартість – 2118615,00 грн., 

                       Амортизація – 1147221,00 грн., 

Виробничі запаси –44424,69грн.,(в тому числі Продукти харчування – 615,69 грн.) 

 

Грошових коштів грн. – 13410,64грн.,  

Дебіторської заборгованості  -  0,00 грн. 

Кредиторської заборгованості–0,00грн.,у тому числі: 

-перед бюджетом–0,00 грн., 

-з оплати праці -  0,00 грн. 

Крім того, до правонаступника – Бурштинської гімназії №1Бурштинської міської ради 

Івано – Франківської області передається документація, яка велась в Бурштинській ЗОШ І-

ІІІ ст.№1Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, зокрема:  



- книги наказів з основної, господарської діяльності, кадрових питань, особового складу, 

руху учнів,  алфавітна книга; 

- особові справи працівників, особові справи учнів;  

- трудові книжки працівників;  

- журнал обліку вхідної та вихідної документації;  

- журнал видачі документів про освіту; 

- журнал реєстрації перевірок, акти перевірок; 

- основні бухгалтерські накази та положення; 

- первинні документи та меморіальні ордера, кошторисна документація,договора; 

- тарифікаційні списки, особисті рахунки працівників, інвентаризаційні описи; 

- складські та інвентарні книги; 

- калькуляційні картки, касові книги, головні книги, журнал реєстрації довіреностей; 

- протоколи комісії із соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності; 

- протоколи тендерного комітету, комісії з допорогових закупівель, уповноваженої особи; 

- статистична, фінансова і бюджетна звітність, звітність до ДПС України і Фондів 

соціального страхування; 

- документи, що підтверджують право власності. 

 

Комісією з реорганізації юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії 

стосовно порядку реорганізації юридичної особи – Бурштинської ЗОШ І-ІІІ 

ст.№1Бурштинської міської ради Івано – Франківської області.  

 

Голова комісії ______________ І.С.Томин  

Члени комісії:  
______________ В.Т.Чуйко 

______________ О.Т.Бойко    

______________ Н.Б.Тварок 

______________ Л.С.Сисак  

______________ О.М.Павлишин 

______________С.Т.Любінець 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради  
від 20.08.2021 № 03/17-21 

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА 

АКТИВІВ 

    Новомартинівського НВК (код ЄДРПОУ 23804959) Бурштинської міської ради Івано 

– Франківської області до правонаступника шляхом приєднання як філії опорного 

закладу Бурштинського ліцею №3 Бурштинської міської ради Івано – Франківської 

області.   

Ми, що підписалися нижче, комісія з реорганізації  Новомартинівського НВК 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, створена наказом відділу освіти і 

науки Бурштинської міської ради Івано – Франківської області від 02 квітня 2021 року № 

25 «Про реорганізацію закладів освіти Бурштинської територіальної громади»   

Голова комісії:  
Томин Іванна Степанівна – начальник відділу освіти і науки Бурштинської міської ради; 

Заступник голови комісії: 

Чуйко Володимир Тарасович – заступник міського голови (за згодою);  

Члени комісії:  
Бойко Олена Тимофіївна – голова міської організації профспілки працівників освіти і науки 

України (за згодою);  

Процик Галина Мирославівна – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу 

освіти і науки; 

Гладинюк Ірина Любомирівна – головний бухгалтер Бурштинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІст. №3;  

Тварок Наталія Богданівна – головний спеціаліст відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради;  

Сисак Любов Степанівна – інженер господарської групи відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради;  

 Юськевич Олег Іванович – завідувач господарством Бурштинської ЗОШ І-ІІІст. №3;  

 Лащ Руслана Степанівна – директор Бурштинської ЗОШ І-ІІІст. №3;  

 Ляхович  Роман Михайлович- директор   Новомартинівського НВК. 

 

Відповідно до ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, законів 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту, п.1 ст.492 КЗпП України, 

керуючись рішенням сесії восьмого скликання Бурштинської міської ради від 30 березня 

2021 року №01/10-21 склали цей акт в тому, що всі зобов’язання  Новомартинівського НВК    

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області  перед кредиторами, дебіторами, 

усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви  Новомартинівського НВК  

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області шляхом приєднання переходять до 

правонаступника – Бурштинського ліцею №3 Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області  , а саме: 

Необоротних активів (балансова вартість) - 401792,86 грн.,у тому числі: 

-основні засоби -   357386  грн., 

-інші необоротні матеріальні активи - 44406,86  грн., 

Виробничі запаси  -  34467078    грн., 

Грошових коштів грн..: 

Дебіторської заборгованості - 0 грн.,у тому числі: 

-перед бюджетом – 0 грн., 

-з оплати праці – 0 грн., 

Кредиторської заборгованості -0 грн.,у тому числі: 

-перед бюджетом - 0 грн., 

-з оплати праці – 0 грн 



Нематеріальні активи - 0 грн., 

Продукти харчування  888,46  грн., 

 Крім того, до правонаступника – Бурштинського ліцею №3  Бурштинської міської ради 

Івано – Франківської області передається документація, яка велась в  Новомартинівському 

НВК  Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, зокрема:  

- книги наказів з основної, господарської діяльності, кадрових питань, особового складу, 

руху учнів;  

- алфавітна книга; 

- особові справи працівників;  

- особові справи учнів;  

- трудові книжки працівників;  

- журнал обліку вхідної та вихідної документації;  

- журнал видачі документів про освіту; 

- журнал реєстрації перевірок; 

- акти перевірок; 

- основні бухгалтерські накази та положення; 

- первинні документи та меморіальні ордера; 

- кошторисна документація; 

 - тарифікаційні списки; 

- особисті рахунки працівників; 

- інвентаризаційні описи; 

- складські та інвентарні книги; 

- калькуляційні картки; 

- касові книги; 

- головні книги; 

- журнал реєстрації довіреностей; 

- документи, що підтверджують право власності 

Комісією з реорганізації юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії 

стосовно порядку реорганізації юридичної особи – Новомартинівського НВК           

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області.  

 

Голова комісії ______________ І.С.Томин  

 

Члени комісії:  
______________ В.Т.Чуйко 

______________ О.Т.Бойко  

______________ Г.М.Процик  

______________  І.Л.Гладинюк  

______________ Н.Б.Тварок 

______________ Л.С.Сисак 

______________  О.І.Юськевич  

______________  Р.С.Лащ 

______________   Р.М.Ляхович 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради  
від 20.08.2021 № 03/17-21 

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА 

АКТИВІВ 

 Слобідського навчально-виховного комплексу(код ЄДРПОУ 41167545) Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області до правонаступника шляхом приєднання як 

філії опорного закладу Бурштинського ліцею №2 Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області.   

Ми, що підписалися нижче, комісія з реорганізації Слобідського навчально-

виховного комплексу Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, створена 

наказом відділу освіти і науки Бурштинської міської ради Івано – Франківської області від 

02 квітня 2021 року № 25 «Про реорганізацію закладів освіти Бурштинської територіальної 

громади»  

 

Голова комісії:  
Томин Іванна Степанівна – начальник відділу освіти і науки Бурштинської міської ради; 

Заступник голови комісії: 

Чуйко Володимир Тарасович – заступник міського голови (за згодою);  

Члени комісії:  
Бойко Олена Тимофіївна – голова міської організації профспілки працівників освіти і науки 

України (за згодою);  

Процик Галина Мирославівна – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу 

освіти і науки; 

Петрів Ірина Володимирівна – головний бухгалтер Бурштинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІст. №2;  

Тварок Наталія Богданівна – головний спеціаліст відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради;  

Сисак Любов Степанівна – інженер господарської групи відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради;  

Галуга Любов Богданівна – завідувач господарством Бурштинської ЗОШ І-ІІІст. №2;  

 Бойчук Наталія Романівна – директор Бурштинської ЗОШ І-ІІІст. №2;  

Проців Надія Орестівна- директор  Слобідського навчально-виховного комплексу. 

 

      Відповідно до ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, законів 

України «Про освіту»,«Про повну загальну середню освіту, п.1 ст.492 КЗпП України, 

керуючись рішенням сесії восьмого скликання Бурштинської міської ради від 30 березня 

2021 року №01/10-21 склали цей акт в тому, що всі зобов’язання Слобідського навчально-

виховного комплексу Бурштинської міської ради Івано – Франківської області  перед 

кредиторами, дебіторами, усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви Слобідського 

навчально-виховного комплексу  Бурштинської міської ради Івано – Франківської області 

шляхом приєднання переходять до правонаступника – Бурштинського ліцею №2 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області  , а саме: 

 
Необоротних активів (балансова вартість) 255983,33 грн.,у тому числі: 

-основні засоби  217371,38  грн., 

-інші необоротні матеріальні активи  38611,95  грн., 

Виробничі запаси  74419,45  грн., 

Грошових коштів грн..:  - 0 грн. 

Дебіторської заборгованості -  0 грн.,у тому числі: 

-перед бюджетом - 0 грн., 

-з оплати праці- 0 грн., 



Кредиторської заборгованості - 0 грн.,у тому числі: 

-перед бюджетом 0 грн., 

-з оплати праці 0 грн 

Нематеріальні активи  -  0 грн., 

Продукти харчування - 2032,07  грн., 

 Крім того, до правонаступника – Бурштинського ліцею №2 Бурштинської міської ради Івано 

– Франківської області передається документація, яка велась в Слобідському навчально-

виховному комплексі  Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, зокрема:  

- книги наказів з основної, господарської діяльності, кадрових питань, особового складу, 

руху учнів;  

- алфавітна книга; 

- особові справи працівників;  

- особові справи учнів;  

- трудові книжки працівників;  

- журнал обліку вхідної та вихідної документації;  

- журнал видачі документів про освіту; 

- журнал реєстрації перевірок; 

- акти перевірок; 

- основні бухгалтерські накази та положення; 

- первинні документи та меморіальні ордера; 

- кошторисна документація; 

 - тарифікаційні списки; 

- особисті рахунки працівників; 

- інвентаризаційні описи; 

- складські та інвентарні книги; 

- калькуляційні картки; 

- касові книги; 

- головні книги; 

- журнал реєстрації довіреностей; 

 -  документи, що підтверджують право власності 

Комісією з реорганізації юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії 

стосовно порядку реорганізації юридичної особи – Слобідського навчально-виховного 

комплексу  Бурштинської міської ради Івано – Франківської області.  

 

Голова комісії ______________ І.С.Томин  

Члени комісії:  
______________ В.Т.Чуйко 

______________ О.Т.Бойко  

______________ Г.М.Процик  

______________ І.В.Петрів  

______________ Н.Б.Тварок 

______________ Л.С.Сисак 

______________ Л.Б.Галуга  

______________ Н.Р.Бойчук 

______________ Н.О.Проців 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради  
від 20.08.2021 № 03/17-21 

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА 

АКТИВІВ 

 Сарниківської філії Слобідського навчально-виховного комплексу Бурштинської міської 

ради Івано – Франківської області до правонаступника шляхом приєднання як філії 

Бурштинського ліцею №2 Бурштинської міської ради Івано – Франківської області 

Ми, що підписалися нижче, комісія з реорганізації Сарниківської філії Слобідського 

навчально-виховного комплексу Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, 

створена наказом відділу освіти і науки Бурштинської міської ради Івано – Франківської 

області від 02 квітня 2021 року № 25 «Про реорганізацію закладів освіти Бурштинської 

територіальної громади»  

Голова комісії:  
Томин Іванна Степанівна – начальник відділу освіти і науки Бурштинської міської ради; 

Заступник голови комісії: 

Чуйко Володимир Тарасович – заступник міського голови (за згодою);  

Члени комісії:  
Бойко Олена Тимофіївна – голова міської організації профспілки працівників освіти і науки 

України (за згодою);  

Назар Тетяна Тадеївна – головний бухгалтер Бурштинської гімназії;  

Петрів Ірина Володимирівна – головний бухгалтер Бурштинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІст. №2;  

Тварок Наталія Богданівна – головний спеціаліст відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради;  

Сисак Любов Степанівна – інженер господарської групи відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради;  

Галуга Любов Богданівна – завідувач господарством Бурштинської ЗОШ І-ІІІст. №2;  

 Бойчук Наталія Романівна – директор Бурштинської ЗОШ І-ІІІст. №2;  

Проців Надія Орестівна- директор  Слобідського навчально-виховного комплексу; 

Федик Тетяна Дмитрівна- завідувач Сарниківської філії Слобідського навчально-виховного 

комплексу. 

 

Відповідно до ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, законів 

України «Про освіту»,«Про повну загальну середню освіту, п.1 ст.492 КЗпП України, 

керуючись рішенням сесії восьмого скликання Бурштинської міської ради від 30 березня 

2021 року №01/10-21 склали цей акт в тому, що всі зобов’язання Сарниківської філії   

Слобідського навчально-виховного комплексу Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області  перед кредиторами, дебіторами, усі права та обов’язки, а також всі 

активи і пасиви Сарниківської філії Слобідського навчально-виховного комплексу 

Бурштинської міської ради  - шляхом приєднання переходять до правонаступника – 

Бурштинського ліцею №2 Бурштинської міської ради Івано – Франківської області  , а саме: 

 

Необоротних активів (балансова вартість) – 71688,28 грн.,у тому числі: 

-основні засоби  71688,28  грн., 

-інші необоротні матеріальні активи  -0 грн., 

Виробничі запаси -0 грн., 

Грошових коштів-0  грн..: 

Дебіторської заборгованості  -0 грн.,у тому числі: 

-перед бюджетом - 0 грн., 

-з оплати праці -0 грн., 

Кредиторської заборгованості -0 грн.,у тому числі: 



-перед бюджетом -0 грн., 

-з оплати праці -0 грн 

Нематеріальні активи -0 грн., 

Продукти харчування  - 1543,06  грн., 

 Крім того, до правонаступника – Бурштинського ліцею №2 Бурштинської міської ради Івано 

– Франківської області передається документація, яка велась в Сарниківській філії 

Слобідського  навчально-виховного  комплексу  Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області, зокрема:  

- книги наказів з основної, господарської діяльності, кадрових питань, особового складу, 

руху учнів;  

- алфавітна книга; 

- особові справи працівників;  

- особові справи учнів;  

- трудові книжки працівників;  

- журнал обліку вхідної та вихідної документації;  

- журнал видачі документів про освіту; 

- журнал реєстрації перевірок; 

- акти перевірок; 

- основні бухгалтерські накази та положення; 

- первинні документи та меморіальні ордера; 

- кошторисна документація; 

- тарифікаційні списки; 

- особисті рахунки працівників; 

- інвентаризаційні описи; 

- складські та інвентарні книги; 

- калькуляційні картки; 

- касові книги; 

- головні книги; 

- журнал реєстрації довіреностей; 

 - техпаспорт будівлі; 

- акт на землю ; 

- статут. 

Комісією з реорганізації юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії 

стосовно порядку реорганізації юридичної особи – Сарниківської філії Слобідського 

навчально-виховного комплексу  Бурштинської міської ради Івано – Франківської області.  

 

Голова комісії ______________ І.С.Томин  

Члени комісії:  
______________ В.Т.Чуйко 

______________ О.Т.Бойко  

______________  Г.М.Процик 

______________ І.В.Петрів  

______________ Н.Б.Тварок 

______________ Л.С.Сисак 

______________ Л.Б.Галуга  

______________ Н.Р.Бойчук 

______________ Н.О.Проців 

______________ Т.Д.Федик 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради  
від 20.08.2021 № 03/17-21 

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА 

АКТИВІВ 

 Насташинської ЗОШ І-ІІст. (код ЄДРПОУ 23804942) Бурштинської міської ради Івано 

– Франківської області до правонаступника шляхом приєднання як філії опорного 

закладу Бурштинського ліцею №2 Бурштинської міської ради Івано – Франківської 

області  

 

Ми, що підписалися нижче, комісія з реорганізації Насташинської ЗОШ І-ІІст.  

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, створена наказом відділу освіти і 

науки Бурштинської міської ради Івано – Франківської області від 02 квітня 2021 року № 

25 «Про реорганізацію закладів освіти Бурштинської територіальної громади»  

Голова комісії:  
Томин Іванна Степанівна – начальник відділу освіти і науки Бурштинської міської ради; 

Заступник голови комісії: 

Чуйко Володимир Тарасович – заступник міського голови (за згодою);  

Члени комісії:  
Бойко Олена Тимофіївна – голова міської організації профспілки працівників освіти і науки 

України (за згодою);  

Процик Галина Мирославівна – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу 

освіти і науки; 

Петрів Ірина Володимирівна – головний бухгалтер Бурштинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІст. №2;  

Тварок Наталія Богданівна – головний спеціаліст відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради;  

Сисак Любов Степанівна – інженер господарської групи відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради;  

Галуга Любов Богданівна – завідувач господарством Бурштинської ЗОШ І-ІІІст. №2;  

Бойчук Наталія Романівна – директор Бурштинської ЗОШ І-ІІІст. №2;  

Сапєгін Віктор Анатолійович- директор  Насташинської ЗОШ І-ІІст.  

 

Відповідно до ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, законів 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту, п.1 ст.492 КЗпП України, 

керуючись рішенням сесії восьмого скликання Бурштинської міської ради від 30 березня 

2021 року №01/10-21 склали цей акт в тому, що всі зобов’язання  Насташинської ЗОШ І-ІІ 

ст. Бурштинської міської ради Івано – Франківської області  перед кредиторами, 

дебіторами, усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви  Насташинської ЗОШ І-ІІст  

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області шляхом приєднання переходять до 

правонаступника – Бурштинського ліцею №2 Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області  , а саме: 

 

 Необоротних активів (балансова вартість)  - 239163, 93 грн.,у тому числі: 

-основні засоби  - 178334  грн., 

-інші необоротні матеріальні активи  - 60829,93  грн., 

Виробничі запаси  30642   грн., 

Грошових коштів грн..:  

Дебіторської заборгованості  -0 грн.,у тому числі: 

-перед бюджетом -0 грн., 

-з оплати праці -0 грн., 

Кредиторської заборгованості -0 грн.,у тому числі: 



-перед бюджетом -0 грн., 

-з оплати праці -0 грн 

Нематеріальні активи -0 грн., 

Продукти харчування  1177  грн., 

 Крім того, до правонаступника – Бурштинського ліцею №2 Бурштинської міської ради 

Івано – Франківської області передається документація, яка велась в Насташинській ЗОШ І-

ІІ ст. Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, зокрема:  

- книги наказів з основної, господарської діяльності, кадрових питань, особового складу, 

руху учнів;  

- алфавітна книга; 

- особові справи працівників;  

- особові справи учнів;  

- трудові книжки працівників;  

- журнал обліку вхідної та вихідної документації;  

- журнал видачі документів про освіту; 

- журнал реєстрації перевірок; 

- акти перевірок; 

- основні бухгалтерські накази та положення; 

- первинні документи та меморіальні ордера; 

- кошторисна документація; 

 - тарифікаційні списки; 

- особисті рахунки працівників; 

- інвентаризаційні описи; 

- складські та інвентарні книги; 

- калькуляційні картки; 

- касові книги; 

- головні книги; 

- журнал реєстрації довіреностей; 

- документи, що підтверджують право власності 

Комісією з реорганізації юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії 

стосовно порядку реорганізації юридичної особи –  Насташинської ЗОШ І-ІІ ст.  

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області.  

 

Голова комісії ______________ І.С.Томин  

Члени комісії:  
______________ В.Т.Чуйко 

______________ О.Т.Бойко  

______________ Г.М.Процик  

______________ І.В.Петрів  

______________ Н.Б.Тварок 

______________ Л.С.Сисак 

______________ Л.Б.Галуга  

______________ Н.Р.Бойчук 

______________  В.А.Сапєгін 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради  
від 20.08.2021 № 03/17-21 

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА 

АКТИВІВ 

   Старомартинівської ЗОШ І-ІІ ст. (код ЄДРПОУ 23805048) Бурштинської міської 

ради Івано – Франківської області до правонаступника шляхом приєднання як філії 

опорного закладу Бурштинського ліцею №3 Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області.   

Ми, що підписалися нижче, комісія з реорганізації Старомартинівської ЗОШ І-ІІ ст.   

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, створена наказом Відділу освіти і 

науки Бурштинської міської ради Івано – Франківської області від 02 квітня 2021 року № 

25 «Про реорганізацію закладів освіти Бурштинської територіальної громади» , наказу 

відділу освіти і науки від 13.05.2021р.№32 «Про внесення змін до наказу №24 від 

02.04.2021р»  

Голова комісії:  
Томин Іванна Степанівна – начальник відділу освіти і науки Бурштинської міської ради; 

Заступник голови комісії: 

Чуйко Володимир Тарасович – заступник міського голови (за згодою);  

Члени комісії:  
Бойко Олена Тимофіївна – голова міської організації профспілки працівників освіти і науки 

України (за згодою);  

Процик Галина Мирославівна – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу 

освіти і науки; 

Гладинюк Ірина Любомирівна – головний бухгалтер Бурштинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІст. №3;  

Тварок Наталія Богданівна – головний спеціаліст відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради;  

Сисак Любов Степанівна – інженер господарської групи відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради;  

 Юськевич Олег Іванович – завідувач господарством Бурштинської ЗОШ І-ІІІст. №3;  

 Лащ Руслана Степанівна – директор Бурштинської ЗОШ І-ІІІст. №3;. 

 

Відповідно до ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, законів 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту, п.1 ст.492 КЗпП України, 

керуючись рішенням сесії восьмого скликання Бурштинської міської ради від 30 березня 

2021 року №01/10-21 склали цей акт в тому, що всі зобов’язання Старомартинівської  ЗОШ 

І-ІІ ст. Бурштинської міської ради Івано – Франківської області  перед кредиторами, 

дебіторами, усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви  Старомартинівської  ЗОШ 

І-ІІ ст. Бурштинської міської ради Івано – Франківської області шляхом приєднання 

переходять до правонаступника – Бурштинського ліцею №3 Бурштинської міської ради 

Івано – Франківської області  , а саме: 

 

 Необоротних активів (балансова вартість) - 273482,00  грн.,у тому числі: 

-основні засоби - 235323,00  грн., 

-інші необоротні матеріальні активи - 38159,00  грн., 

Виробничі запаси - 14752,00  грн., 

Грошових коштів грн..:  

Дебіторської заборгованості  -0 грн.,у тому числі: 

-перед бюджетом - 0 грн., 

-з оплати праці - 0 грн., 

Кредиторської заборгованості - 0 грн.,у тому числі: 



-перед бюджетом - 0 грн., 

-з оплати праці - 0 грн 

Нематеріальні активи - 0 грн., 

Продукти харчування  - 716,89    грн., 

Крім того, до правонаступника – Бурштинського ліцею №3  Бурштинської міської ради 

Івано– Франківської області передається документація, яка велась в   Старомартинівській 

ЗОШ І-ІІ ст       Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, зокрема:  

- книги наказів з основної, господарської діяльності, кадрових питань, особового складу, 

руху учнів;  

- алфавітна книга; 

- особові справи працівників;  

- особові справи учнів;  

- трудові книжки працівників;  

- журнал обліку вхідної та вихідної документації;  

- журнал видачі документів про освіту; 

- журнал реєстрації перевірок; 

- акти перевірок; 

- основні бухгалтерські накази та положення; 

- первинні документи та меморіальні ордера; 

- кошторисна документація; 

 - тарифікаційні списки; 

- особисті рахунки працівників; 

- інвентаризаційні описи; 

- складські та інвентарні книги; 

- калькуляційні картки; 

- касові книги; 

- головні книги; 

- журнал реєстрації довіреностей; 

- документи, що підтверджують право власності 

Комісією з реорганізації юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії 

стосовно порядку реорганізації юридичної особи –  Старомартинівської ЗОШ І-ІІ ст.           

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області.  

 

Голова комісії ______________ І.С.Томин  

Члени комісії:  
______________ В.Т.Чуйко 

______________ О.Т.Бойко  

______________ Г.М.Процик  

______________  І.Л.Гладинюк  

______________ Н.Б.Тварок 

______________ Л.С.Сисак 

______________  О.І.Юськевич  

______________  Р.С.Лащ 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради  
від 20.08.2021 № 03/17-21 

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА 

АКТИВІВ 

  Юнашківської початкової школи (код ЄДРПОУ 20560681) Бурштинської міської ради 

Івано – Франківської області до правонаступника шляхом приєднання як філії опорного 

закладу Бурштинського ліцею №2 Бурштинської міської ради Івано – Франківської 

області.   

Ми, що підписалися нижче, комісія з реорганізації Юнашківської початкової школи 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, створена наказом відділу освіти і 

науки Бурштинської міської ради Івано – Франківської області від 02 квітня 2021 року № 

25 «Про реорганізацію закладів освіти Бурштинської територіальної громади»  

Голова комісії:  
Томин Іванна Степанівна – начальник відділу освіти і науки Бурштинської міської ради; 

Заступник голови комісії: 

Чуйко Володимир Тарасович – заступник міського голови (за згодою);  

Члени комісії:  
Бойко Олена Тимофіївна – голова міської організації профспілки працівників освіти і науки 

України (за згодою);  

Процик Галина Мирославівна – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу 

освіти і науки; 

Петрів Ірина Володимирівна – головний бухгалтер Бурштинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІст. №2;  

Тварок Наталія Богданівна – головний спеціаліст відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради;  

Сисак Любов Степанівна – інженер господарської групи відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради;  

Галуга Любов Богданівна – завідувач господарством Бурштинської ЗОШ І-ІІІст. №2;  

Бойчук Наталія Романівна – директор Бурштинської ЗОШ І-ІІІст. №2;  

Черевата Ганна Іванівна- директор Юнашківської початкової школи. 

 

Відповідно до ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, 

законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту, п.1 ст.492 КЗпП 

України, керуючись рішенням сесії восьмого скликання Бурштинської міської ради від 30 

березня 2021 року №01/10-21 склали цей акт в тому, що всі зобов’язання  Юнашківської 

початкової школи  Бурштинської міської ради Івано – Франківської області  перед 

кредиторами, дебіторами, усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви  

Юнашківської початкової школи Бурштинської міської ради Івано – Франківської області 

шляхом приєднання переходять до правонаступника – Бурштинського ліцею №2 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області  , а саме: 

 

 Необоротних активів (балансова вартість)- 139954 грн.,у тому числі: 

-основні засоби  132127   грн., 

-інші необоротні матеріальні активи   7827   грн., 

Виробничі запаси  38221,38   грн., 

Грошових коштів грн..:  

Дебіторської заборгованості  -0 грн.,у тому числі: 

-перед бюджетом -0 грн., 

-з оплати праці -0 грн., 

Кредиторської заборгованості -0 грн.,у тому числі: 

-перед бюджетом -0 грн., 



-з оплати праці -0 грн 

Нематеріальні активи -0 грн., 

Продукти харчування -  відсутні    грн., 

 Крім того, до правонаступника – Бурштинського ліцею №2 Бурштинської міської ради Івано 

– Франківської області передається документація, яка велась в Юнашківській початковій 

школі Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, зокрема:  

- книги наказів з основної, господарської діяльності, кадрових питань, особового складу, 

руху учнів;  

- алфавітна книга; 

- особові справи працівників;  

- особові справи учнів;  

- трудові книжки працівників;  

- журнал обліку вхідної та вихідної документації;  

- журнал видачі документів про освіту; 

- журнал реєстрації перевірок; 

- акти перевірок; 

- основні бухгалтерські накази та положення; 

- первинні документи та меморіальні ордера; 

- кошторисна документація; 

 - тарифікаційні списки; 

- особисті рахунки працівників; 

- інвентаризаційні описи; 

- складські та інвентарні книги; 

- калькуляційні картки; 

- касові книги; 

- головні книги; 

- журнал реєстрації довіреностей; 

- документи, що підтверджують право власності 

Комісією з реорганізації юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії 

стосовно порядку реорганізації юридичної особи –     Юнашківської початкової  школи   

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області.  

 

Голова комісії ______________ І.С.Томин  

Члени комісії:  
______________ В.Т.Чуйко 

______________ О.Т.Бойко  

______________ Г.М.Процик  

______________ І.В.Петрів  

______________ Н.Б.Тварок 

______________ Л.С.Сисак 

______________ Л.Б.Галуга  

______________ Н.Р.Бойчук 

______________  Г.І.Черевата 

 

 


