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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Дев’яносто третьої сесії 

 
.09.2020 р. Летичів № 

 

 
Про затвердження передавального акту 

 

 
З метою виконання рішення 88 (позачергової) сесії Летичівської селищної 

ради №1 від 11.06.2020 р. «Про внесення змін до рішення вісімдесят сьомої сесії 

Летичівської селищно ради № 81 від 26.05.2020 року «Про припинення юридичної 

особи», керуючись ст.25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» Летичівська селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити передавальний акт інклюзивно - ресурсного центру відділом 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради згідно додатку №1 

2. Виконання даного рішення покласти на деректора інклюзивно - ресурсного 

центру Ткачук Н.П. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально- 

економічного розвитку (голова комісії Самолюк М.М.). 
 

 

 

  Секретар селищної ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

Олена ПОПОВА 
  



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ми що нижче підписалися члени комісії з реорганізації відділу освіти молоді 

та спорту Летичівської селищної ради шляхом приєднання до Летичівської 

селищної ради згідно рішення 88 (позачергової) сесії Летичівської селищної 

ради від 11,06.2020р. 

Гущак В.М.-голова комісії Члени 

комісії 

Ваврик Наталія Миколаївна 

Малінін Вадим Валерійович 

Хмельовська Люббов Павлівна 

Варченко Маргарита Львівна 

Ніцевич Олена Вікторівна 

Ружанська Антоніна Мар’янівна 

Коберник Олена Володимирівна 

Сербін Світлана Іванівна 

Керуючись статтею 109 Цивільного кодексу України, клали цей передавальний 

акт відділу освіти молоді та спорту Летичівської селищної ради з передачі 

майна шляхом переходу до Летичівської селищної ради 

Рахунок Назва рахунку Дебет Кредет 

1014 Машини і обладнання 135490,00 
 

1112 Бібліотечні фонди 151720,95 
 

1411 Знос основних засобів 
 

90393,21 

1513 Будівельні матеріали 1028,00 
 

1514 Паливно-мастильні 
  

1812 
Малоцінні та швидкозношуючі 

предмети 

41584,02 
 

Правонаступництво, щодо частини прав обов’язків та майна відповідно до 

цього передавального акту переходить до 

Разом з майном передається документація, інвентаризаційні описи залишків по 

бухгалтерських рахунках 

Передавальний акт ІРЦ 

Додаток №1                                                                                                                                   

до рішення 93 сесії Летичівської                                                                                                                                 

селищної ради                                                     

від _________2020року  №______                               
 


