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УКРАЇНА 

Харківська область 
Валківська міська рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 січня 2021 р о к у  № 51

Про створення комісії щодо передачі з 
балансу Валківської міської ради на баланс 
відділу освіти міської ради майна 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«НОВОМЕРЧИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО - 
ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС
(ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ 
СТУПЕНЮ * ■ ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД) ВАЛКІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ»

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
"Про передачу об'єктів права державної та крмунальної власності", «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації 
та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 
адміністрацій», з метою виконання рішень Валківської міської ради від 22 
грудня 2020 року № 43 «Про безоплатне прийняття із спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Богодухівського району підприємств, 
установ, закладів та закріпленого за ними майна у комунальну власність 
Валківської територіальної громади» та № 86 від 14 січня 2021 року «Про 
внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 22 грудня 2020 року № 
43 «Про безоплатне прийняття із спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Богодухівського району підприємств, установ, закладів та 
закріпленого за ними майна у комунальну власність Валківської територіальної 
громади»: '

1. Створити комісію щодо передачі з балансу Валківської міської ради на 
баланс відділу освіти Валківської міської ради майна КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «НОВОМЕРЧИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 
(ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ - ДОШКІЛЬНИЙ



НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД) ВАЖІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ» (далі -  Комісія) та затвердити її персональний склад:
Голова комісії:

Нізельковський Ігор Олександрович -  перший заступник
Валківського міського голови;

* * *

Члени комісії:
Іванська Людмила Іванівна -  секретар Валківської міської ради;
Жигилій Зоя Вікторівна -  головний бухгалтер централізованої 

бухгалтерії Валківської міської ради;
Ілюха Аліна Анатоліївна - бухгалтер централізованої бухгалтерії 

Валківської міської ради;
Котенко Тетяна Микитівна -  тимчасово виконуючий обов’язки 

начальника відділу освіти, заступник начальника відділу освіти Валківської 
міської ради;

Пилипенко Тетяна Петрівна — начальник відділу комунальної власності 
Валківської міської ради;

Грищенко Василь Федорович -  тимчасово виконуючий обов’язки 
директора КОМУНАЛЬНОГО. ЗАКЛАДУ «НОВОМЕРЧИЦЬКИЙ 
НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС (ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ 
СТУПЕНІВ -  ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД) ВАЖІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»;

Метеж Тетяна Анатоліївна -  головний бухгалтер відділу освіти 
Валківської міської ради;

Пилипенко Олег Олексійович -  начальник господарчої групи відділу 
освіти Валківської міської ради;

Кохан Світлана Вікторівна -  бухгалтер централізованої бухгалтерії 
відділу освіти Валківської міської ради.

2. Комісії в місячний термін здійснити приймання-передачу майна та 
подати акт приймання -  передачі на затвердження міському голові.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова В. Скрипніченко


