
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА 
 1 сесія 8-го скликання 

 
   РІШЕННЯ 

 
26 листопада  2020 р.    Мукачево     №6 

 
Про початок реорганізації Доробратівської сільської ради, Завидівської 
сільської ради, Залужанської сільської ради, Ключарківської сільської 
ради, Макарівської сільської ради, Негрівської сільської ради, 
Пістрялівської сільської ради, Форношської сільської ради шляхом 
приєднання до Мукачівської міської ради 
 
 Відповідно до статей  104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону 
України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань”, Закону України “Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні”, ч.4 ст.31 Закону України “Про 
національний архівний фонд та архівні установи”, Перспективного плану 
формування територій громад Закарпатської області,  затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 р. №572-р, Порядку 
подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.02.2000р. № 419, п.7 розділу 1 Положення про інвентаризацію 
активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 
від 02.09.2014 року № 879, п.4 Глави 3 Розділу XV 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 року 
№1000/5,   керуючись ст. 25,  ч. 1 ст. 59  Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада вирішила: 
  
 1. Почати процедуру реорганізації Доробратівської сільської ради 
Іршавського району Закарпатської області (ЄДРПОУ 04349515), 
місцезнаходження: Україна, 90113, Закарпатська обл., Іршавський р-н, село 
Доробратово, вулиця Миру, будинок 12  шляхом приєднання до Мукачівської 
міської ради (ЄДРПОУ 38625180), місцезнаходження: Україна, 89600, 
Закарпатська обл., місто Мукачево, площа Духновича, будинок 2 . 
      2. Мукачівська міська рада є правонаступником всього майна, прав та 
обов’язків Доробратівської сільської ради Іршавського району Закарпатської 
області. 



3. Почати процедуру реорганізації Завидівської сільської ради 
(ЄДРПОУ 04350441), місцезнаходження: Україна, 89667, Закарпатська обл., 
Мукачівський р-н, село Завидово, вул. Миру, будинок 101 шляхом приєднання 
до Мукачівської міської ради (ЄДРПОУ 38625180), місцезнаходження: Україна, 
89600, Закарпатська обл., місто Мукачево, площа Духновича, будинок 2. 

4. Мукачівська міська рада є правонаступником всього майна, прав та 
обов’язків Завидівської сільської ради. 

5. Почати процедуру реорганізації Залужанської сільської ради 
Мукачівського району Закарпатської області (ЄДРПОУ 04350458), 
місцезнаходження: Україна, 89675, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, село 
Залужжя, вулиця Духновича, будинок 48, корпус А шляхом приєднання до 
Мукачівської міської ради (ЄДРПОУ 38625180), місцезнаходження: Україна, 
89600, Закарпатська обл., місто Мукачево, площа Духновича, будинок 2. 

6. Мукачівська міська рада є правонаступником всього майна, прав та 
обов’язків Залужанської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 
області. 

7. Почати процедуру реорганізації Ключарківської сільської ради 
(ЄДРПОУ 04350518), місцезнаходження: Україна, 89626, Закарпатська обл., 
Мукачівський р-н, село Ключарки, 40-річчя Перемоги, будинок 3  шляхом 
приєднання до Мукачівської міської ради (ЄДРПОУ 38625180), 
місцезнаходження: Україна, 89600, Закарпатська обл., місто Мукачево, площа 
Духновича, будинок 2. 

8. Мукачівська міська рада є правонаступником всього майна, прав та 
обов’язків Ключарківської сільської ради. 

9. Почати процедуру реорганізації Макарівської сільської ради 
(ЄДРПОУ 04350561), місцезнаходження: Україна, 89676, Закарпатська обл., 
Мукачівський р-н, село Макарьово, вулиця Духновича, будинок 3  шляхом 
приєднання до Мукачівської міської ради (ЄДРПОУ 38625180), 
місцезнаходження: Україна, 89600, Закарпатська обл., місто Мукачево, площа 
Духновича, будинок 2. 

10. Мукачівська міська рада є правонаступником всього майна, прав 
та обов’язків Макарівської сільської ради. 

11. Почати процедуру реорганізації Негрівської сільської ради 
Іршавського району Закарпатської області (ЄДРПОУ 25438973), 
місцезнаходження: Україна, 90114, Закарпатська обл., Іршавський р-н, село 
Негрово, майдан Миру, будинок 1  шляхом приєднання до Мукачівської міської 
ради (ЄДРПОУ 38625180), місцезнаходження: Україна, 89600, Закарпатська обл., 
місто Мукачево, площа Духновича, будинок 2. 

12. Мукачівська міська рада є правонаступником всього майна, прав 
та обов’язків Негрівської сільської ради Іршавського району Закарпатської 
області. 

13. Почати процедуру реорганізації Пістрялівської сільської ради 
Мукачівського району Закарпатської області (ЄДРПОУ 04350636), 
місцезнаходження: Україна, 89664, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, село 
Пістрялово, будинок 152  шляхом приєднання до Мукачівської міської ради 



(ЄДРПОУ 38625180), місцезнаходження: Україна, 89600, Закарпатська обл., 
місто Мукачево, площа Духновича, будинок 2. 

14. Мукачівська міська рада є правонаступником всього майна, прав 
та обов’язків Пістрялівської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 
області. 

15. Почати процедуру реорганізації Форношської сільської ради 
Мукачівського району Закарпатської області (ЄДРПОУ 22107193), 
місцезнаходження: Україна, 89672, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, село 
Форнош, вул. Беке, будинок 130   шляхом приєднання до Мукачівської міської 
ради (ЄДРПОУ 38625180), місцезнаходження: Україна, 89600, Закарпатська обл., 
місто Мукачево, площа Духновича, будинок 2. 

16. Мукачівська міська рада є правонаступником всього майна, прав 
та обов’язків Форношської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 
області. 

 
17. Утворити Комісії з реорганізації: 

 
17.1.  Доробратівської сільської ради Іршавського району Закарпатської 

області у складі: 
 
Голова комісії: 
Попович Оксана Олександрівна – головний бухгалтер Доробратівської 

сільської ради Іршавського району Закарпатської області. 
Члени комісії: 
1) Богович Таміла Олександрівна – інспектор ВОС Доробратівської 

сільської ради Іршавського району Закарпатської області; 
2)  Лучкай Іван Іванович — інспектор  Доробратівської сільської ради 

Іршавського району Закарпатської області; 
3) Кришінець-Андялоші Катерина Олександрівна — начальник 

управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради; 
4) Буднік Володимир Юрійович — начальник управління комунальної 

власності та архітектури  Мукачівської міської ради; 
5) Сухан Наталія Іванівна — заступник начальника управління міського 

господарства  Мукачівської міської ради; 
6) Калій Ірина Ярославівна — начальник відділу культури Мукачівської 

міської ради; 
7) Лендьєл Ганна Тиберіївна — начальник відділу контролю та 

забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради; 
8) Бортейчук Юрій Юрійович — начальник юридичного відділу  

Мукачівської міської ради; 
9) Степанова Ольга Рудольфівна — начальник служби у справах дітей  

Мукачівської міської ради; 
10) Карпік Валентина Павлівна -начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи  Мукачівської міської ради; 



11) Лабош Оксана Семенівна — начальник архівного відділу Мукачівської 
міської ради; 

12) Тоба Мар'яна Василівна — начальник фінансового управління  
Мукачівської міської ради; 

13) Генералюк Людмила Іванівна — начальник відділу бухгалтерського 
обліку та звітності  Мукачівської міської ради; 

14) Ліпінська Валерія Людвигівна — начальник служби персоналу 
Мукачівської міської ради 

15) Зотова Наталія Василівна — начальник управління праці та 
соціального захисту Мукачівської міської ради; 

16) Свирида Василь Васильович — начальник відділу “Центр надання 
адміністративних послуг” Мукачівської міської ради. 

 
17.2. Завидівської сільської ради у складі: 
 
Голова комісії: 
Канчій Наталія Іванівна – головний бухгалтер Завидівської сільської ради. 
Члени комісії: 
1)     Маргіта Надія Василівна – інспектор Завидівської сільської ради; 
2) Кришінець-Андялоші Катерина Олександрівна — начальник 

управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради; 
3) Буднік Володимир Юрійович — начальник управління комунальної 

власності та архітектури  Мукачівської міської ради; 
4) Сухан Наталія Іванівна — заступник начальника управління міського 

господарства  Мукачівської міської ради; 
5) Калій Ірина Ярославівна — начальник відділу культури Мукачівської 

міської ради; 
6) Лендьєл Ганна Тиберіївна — начальник відділу контролю та 

забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради; 
7) Бортейчук Юрій Юрійович — начальник юридичного відділу  

Мукачівської міської ради; 
8) Степанова Ольга Рудольфівна — начальник служби у справах дітей  

Мукачівської міської ради; 
9) Карпік Валентина Павлівна -начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи  Мукачівської міської ради; 
10) Лабош Оксана Семенівна — начальник архівного відділу 

Мукачівської міської ради; 
11) Тоба Мар'яна Василівна — начальник фінансового управління  

Мукачівської міської ради; 
12) Генералюк Людмила Іванівна — начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності  Мукачівської міської ради; 
13) Ліпінська Валерія Людвигівна — начальник служби персоналу 

Мукачівської міської ради 
14) Зотова Наталія Василівна — начальник управління праці та 

соціального захисту Мукачівської міської ради; 



15) Свирида Василь Васильович — начальник відділу “Центр надання 
адміністративних послуг” Мукачівської міської ради. 

 
17.3. Залужанської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області у складі: 
 
Голова комісії: 
Копин Мирослава Ігорівна – головний бухгалтер Залужанської сільської 

ради Мукачівського району Закарпатської області 
Члени комісії: 
1) Шелельо Наталія Іванівна – діловод Залужанської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області; 
2) Дрогобецька Алла Василівна — інспектор ВОС  Залужанської сільської 

ради Мукачівського району Закарпатської області 
3) Кришінець-Андялоші Катерина Олександрівна — начальник 

управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради; 
4) Буднік Володимир Юрійович — начальник управління комунальної 

власності та архітектури  Мукачівської міської ради; 
5) Сухан Наталія Іванівна — заступник начальника управління міського 

господарства  Мукачівської міської ради; 
6) Калій Ірина Ярославівна — начальник відділу культури Мукачівської 

міської ради; 
7) Лендьєл Ганна Тиберіївна — начальник відділу контролю та 

забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради; 
8) Бортейчук Юрій Юрійович — начальник юридичного відділу  

Мукачівської міської ради; 
9) Степанова Ольга Рудольфівна — начальник служби у справах дітей  

Мукачівської міської ради; 
10) Карпік Валентина Павлівна -начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи  Мукачівської міської ради; 
11) Лабош Оксана Семенівна — начальник архівного відділу Мукачівської 

міської ради; 
12) Тоба Мар'яна Василівна — начальник фінансового управління  

Мукачівської міської ради; 
13) Генералюк Людмила Іванівна — начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності  Мукачівської міської ради; 
14) Ліпінська Валерія Людвигівна — начальник служби персоналу 

Мукачівської міської ради 
15) Зотова Наталія Василівна — начальник управління праці та 

соціального захисту Мукачівської міської ради; 
16) Свирида Василь Васильович — начальник відділу “Центр надання 

адміністративних послуг” Мукачівської міської ради. 
 
 
 



17.4. Ключарківської сільської ради у складі: 
 
Голова комісії: 
Головко Емілія Володимирівна – головний бухгалтер Ключарківської 

сільської ради. 
Члени комісії: 
1) Човрі Віра Василівна – діловод  Ключарківської сільської ради; 
2) Радей Ольга Богданівна — інспектор ВОС  Ключарківської сільської 

ради; 
3) Кришінець-Андялоші Катерина Олександрівна — начальник 

управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради; 
4) Буднік Володимир Юрійович — начальник управління комунальної 

власності та архітектури  Мукачівської міської ради; 
5) Сухан Наталія Іванівна — заступник начальника управління міського 

господарства  Мукачівської міської ради; 
6) Калій Ірина Ярославівна — начальник відділу культури Мукачівської 

міської ради; 
7) Лендьєл Ганна Тиберіївна — начальник відділу контролю та 

забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради; 
8) Бортейчук Юрій Юрійович — начальник юридичного відділу  

Мукачівської міської ради; 
9) Степанова Ольга Рудольфівна — начальник служби у справах дітей  

Мукачівської міської ради; 
10) Карпік Валентина Павлівна -начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи  Мукачівської міської ради; 
11) Лабош Оксана Семенівна — начальник архівного відділу Мукачівської 

міської ради; 
12) Тоба Мар'яна Василівна — начальник фінансового управління  

Мукачівської міської ради; 
13) Генералюк Людмила Іванівна — начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності  Мукачівської міської ради; 
14) Ліпінська Валерія Людвигівна — начальник служби персоналу 

Мукачівської міської ради 
15) Зотова Наталія Василівна — начальник управління праці та 

соціального захисту Мукачівської міської ради; 
16) Свирида Василь Васильович — начальник відділу “Центр надання 

адміністративних послуг” Мукачівської міської ради. 
 
17.5. Макарівської сільської ради у складі: 
Голова комісії: 
Олексик Тетяна Михайлівна – головний бухгалтер Макарівської сільської 

ради. 
Члени комісії: 
1) Бесмак Юрій Михайлович – інспектор ВОС Макарівської сільської 

ради; 



2) Кришінець-Андялоші Катерина Олександрівна — начальник 
управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради; 

3) Буднік Володимир Юрійович — начальник управління комунальної 
власності та архітектури  Мукачівської міської ради; 

4) Сухан Наталія Іванівна — заступник начальника управління міського 
господарства  Мукачівської міської ради; 

5) Калій Ірина Ярославівна — начальник відділу культури Мукачівської 
міської ради; 

6) Лендьєл Ганна Тиберіївна — начальник відділу контролю та 
забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради; 

7) Бортейчук Юрій Юрійович — начальник юридичного відділу  
Мукачівської міської ради; 

8) Степанова Ольга Рудольфівна — начальник служби у справах дітей  
Мукачівської міської ради; 

9) Карпік Валентина Павлівна -начальник відділу з питань надзвичайних 
ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи  Мукачівської міської ради; 

10) Лабош Оксана Семенівна — начальник архівного відділу 
Мукачівської міської ради; 

11) Тоба Мар'яна Василівна — начальник фінансового управління  
Мукачівської міської ради; 

12) Генералюк Людмила Іванівна — начальник відділу бухгалтерського 
обліку та звітності  Мукачівської міської ради; 

13) Ліпінська Валерія Людвигівна — начальник служби персоналу 
Мукачівської міської ради 

14) Зотова Наталія Василівна — начальник управління праці та 
соціального захисту Мукачівської міської ради; 

15) Свирида Василь Васильович — начальник відділу “Центр надання 
адміністративних послуг” Мукачівської міської ради. 

 
17.6.  Негрівської сільської ради Іршавського району Закарпатської 

області у складі: 
 
Голова комісії: 
Балог Руслана Іванівна – головний бухгалтер  Негрівської сільської ради 

Іршавського району Закарпатської області 
Члени комісії: 
1) Сухан Віра Іванівна – інспектор ВОС Негрівської сільської ради 

Іршавського району Закарпатської області; 
2) Кришінець-Андялоші Катерина Олександрівна — начальник 

управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради; 
3) Буднік Володимир Юрійович — начальник управління комунальної 

власності та архітектури  Мукачівської міської ради; 
4) Сухан Наталія Іванівна — заступник начальника управління міського 

господарства  Мукачівської міської ради; 
 



5) Калій Ірина Ярославівна — начальник відділу культури Мукачівської 
міської ради; 

6) Лендьєл Ганна Тиберіївна — начальник відділу контролю та 
забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради; 

7) Бортейчук Юрій Юрійович — начальник юридичного відділу  
Мукачівської міської ради; 

8) Степанова Ольга Рудольфівна — начальник служби у справах дітей  
Мукачівської міської ради; 

9) Карпік Валентина Павлівна -начальник відділу з питань надзвичайних 
ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи  Мукачівської міської ради; 

10) Лабош Оксана Семенівна — начальник архівного відділу 
Мукачівської міської ради; 

11) Тоба Мар'яна Василівна — начальник фінансового управління  
Мукачівської міської ради; 

12) Генералюк Людмила Іванівна — начальник відділу бухгалтерського 
обліку та звітності  Мукачівської міської ради; 

13) Ліпінська Валерія Людвигівна — начальник служби персоналу 
Мукачівської міської ради 

14) Зотова Наталія Василівна — начальник управління праці та 
соціального захисту Мукачівської міської ради; 

15) Свирида Василь Васильович — начальник відділу “Центр надання 
адміністративних послуг” Мукачівської міської ради. 

 
17.7.  Пістрялівської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області у складі: 
 
Голова комісії: 
Павлючок Анастасія Степанівна – головний бухгалтер Пістрялівської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області 
Члени комісії: 
1) Кришінець-Андялоші Катерина Олександрівна — начальник 

управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради; 
2) Буднік Володимир Юрійович — начальник управління комунальної 

власності та архітектури  Мукачівської міської ради; 
3) Сухан Наталія Іванівна — заступник начальника управління міського 

господарства  Мукачівської міської ради; 
4) Калій Ірина Ярославівна — начальник відділу культури Мукачівської 

міської ради; 
5) Лендьєл Ганна Тиберіївна — начальник відділу контролю та 

забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради; 
6) Бортейчук Юрій Юрійович — начальник юридичного відділу  

Мукачівської міської ради; 
7) Степанова Ольга Рудольфівна — начальник служби у справах дітей  

Мукачівської міської ради; 



8) Карпік Валентина Павлівна -начальник відділу з питань надзвичайних 
ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи  Мукачівської міської ради; 

9) Лабош Оксана Семенівна — начальник архівного відділу Мукачівської 
міської ради; 

10) Тоба Мар'яна Василівна — начальник фінансового управління  
Мукачівської міської ради; 

11) Генералюк Людмила Іванівна — начальник відділу бухгалтерського 
обліку та звітності  Мукачівської міської ради; 

12) Ліпінська Валерія Людвигівна — начальник служби персоналу 
Мукачівської міської ради 

13) Зотова Наталія Василівна — начальник управління праці та 
соціального захисту Мукачівської міської ради; 

14) Свирида Василь Васильович — начальник відділу “Центр надання 
адміністративних послуг” Мукачівської міської ради. 

 
17.8.  Форношської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області у складі: 
 
Голова комісії: 
Фодор Марія Андрашівна – головний бухгалтер Форношської сільської 

ради Мукачівського району Закарпатської області 
Члени комісії: 
1) Гоца Мар`яна Степанівна – інспектор ВОС Форношської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області; 
2) Кришінець-Андялоші Катерина Олександрівна — начальник 

управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради; 
3) Буднік Володимир Юрійович — начальник управління комунальної 

власності та архітектури  Мукачівської міської ради; 
4) Сухан Наталія Іванівна — заступник начальника управління міського 

господарства  Мукачівської міської ради; 
5) Калій Ірина Ярославівна — начальник відділу культури Мукачівської 

міської ради; 
6) Лендьєл Ганна Тиберіївна — начальник відділу контролю та 

забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради; 
7) Бортейчук Юрій Юрійович — начальник юридичного відділу  

Мукачівської міської ради; 
8) Степанова Ольга Рудольфівна — начальник служби у справах дітей  

Мукачівської міської ради; 
9) Карпік Валентина Павлівна -начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи  Мукачівської міської ради; 
10) Лабош Оксана Семенівна — начальник архівного відділу 

Мукачівської міської ради; 
11) Тоба Мар'яна Василівна — начальник фінансового управління  

Мукачівської міської ради; 



12) Генералюк Людмила Іванівна — начальник відділу бухгалтерського 
обліку та звітності  Мукачівської міської ради; 

13) Ліпінська Валерія Людвигівна — начальник служби персоналу 
Мукачівської міської ради 

14) Зотова Наталія Василівна — начальник управління праці та 
соціального захисту Мукачівської міської ради; 

15) Свирида Василь Васильович — начальник відділу “Центр надання 
адміністративних послуг” Мукачівської міської ради. 

 
18. Покласти на Комісії з реорганізації Доробратівської сільської ради 

Іршавського району Закарпатської області, Завидівської сільської ради, 
Залужанської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області, 
Ключарківської сільської ради, Макарівської сільської ради, Негрівської 
сільської ради Іршавського району Закарпатської області, Пістрялівської 
сільської ради Мукачівського району Закарпатської області,  Форношської 
сільської ради Мукачівського району Закарпатської області повноваження щодо 
здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, 
запасів, грошових коштів та розрахунків відповідних рад з перевіркою їх 
фактичної наявності та документального підтвердження. 

19. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально-
відповідальних осіб Доробратівської сільської ради Іршавського району 
Закарпатської області, Завидівської сільської ради, Залужанської сільської ради 
Мукачівського району Закарпатської області, Ключарківської сільської ради, 
Макарівської сільської ради, Негрівської сільської ради Іршавського району 
Закарпатської області, Пістрялівської сільської ради Мукачівського району 
Закарпатської області,  Форношської сільської ради Мукачівського району 
Закарпатської області. 

20. Затвердити План заходів з реорганізації Доробратівської сільської 
ради Іршавського району Закарпатської області, Завидівської сільської ради, 
Залужанської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області, 
Ключарківської сільської ради, Макарівської сільської ради, Негрівської 
сільської ради Іршавського району Закарпатської області, Пістрялівської 
сільської ради Мукачівського району Закарпатської області,  Форношської 
сільської ради Мукачівського району Закарпатської області (додається). 

21. Затвердити форму передавального акту (додається). 
22. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що 

нагромадилися під час діяльності рад, що приєднуються до Мукачівської 
міської ради (додається). 

23. Комісіям з реорганізації: 
- забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час 

діяльності Доробратівської сільської ради Іршавського району Закарпатської 
області, Завидівської сільської ради, Залужанської сільської ради Мукачівського 
району Закарпатської області, Ключарківської сільської ради, Макарівської 
сільської ради, Негрівської сільської ради Іршавського району Закарпатської 
області, Пістрялівської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 



області,  Форношської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 
області у порядку, передбаченому чинним законодавством України та передати 
їх Мукачівській міській раді; 

- після складання передавальних актів подати їх на затвердження  
Мукачівській міській раді. 

24. Визначити відповідальною за приймання документів, що 
нагромадилися під час діяльності Доробратівської сільської ради Іршавського 
району Закарпатської області, Завидівської сільської ради, Залужанської 
сільської ради Мукачівського району Закарпатської області, Ключарківської 
сільської ради, Макарівської сільської ради, Негрівської сільської ради 
Іршавського району Закарпатської області, Пістрялівської сільської ради 
Мукачівського району Закарпатської області,  Форношської сільської ради 
Мукачівського району Закарпатської області до Мукачівської міської ради 
Лендьєл Ганну Тиберіївну — начальника відділу контролю та забезпечення 
діяльності виконавчого комітету та міської ради. 

25. Мукачівському міському голові не пізніше 05.01.2021 р. утворити 
комісію з прийняття майна, активів та зобов’язань  Доробратівської сільської 
ради Іршавського району Закарпатської області, Завидівської сільської ради, 
Залужанської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області, 
Ключарківської сільської ради, Макарівської сільської ради, Негрівської 
сільської ради Іршавського району Закарпатської області, Пістрялівської 
сільської ради Мукачівського району Закарпатської області,  Форношської 
сільської ради Мукачівського району Закарпатської області  і забезпечити 
своєчасне та повне прийняття й оприбуткування зазначеного майна, активів та 
зобов’язань Мукачівською міською радою. 

26. Головам Комісій з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення 
заходів, передбачених Планом заходів з реорганізації Доробратівської сільської 
ради Іршавського району Закарпатської області, Завидівської сільської ради, 
Залужанської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області, 
Ключарківської сільської ради, Макарівської сільської ради, Негрівської 
сільської ради Іршавського району Закарпатської області, Пістрялівської 
сільської ради Мукачівського району Закарпатської області,  Форношської 
сільської ради Мукачівського району Закарпатської області. 

27. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
Мукачівського міського голову А. Балога. 
 
 

Міський голова                                                                             А. БАЛОГА 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення 1 сесії Мукачівської 
міської ради 8 скликання 
від 26.11.2020 року 
№6 

 
План заходів з реорганізації 

Доробратівської сільської ради Іршавського району 
Закарпатської області, Завидівської сільської ради, Залужанської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області, 
Ключарківської сільської ради, Макарівської сільської ради, 

Негрівської сільської ради Іршавського району Закарпатської області, 
Пістрялівської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області,  Форношської сільської ради Мукачівського району 
Закарпатської області 

 
№ 
з/п 

 Порядок здійснення заходів Термін 
виконання 

Виконавець 

 1 Інвентаризація та передача документів, 
що нагромадилися під час діяльності 
сільських рад Мукачівській  міській 
раді 

 
 
До 25.12.2020 р. 

 
 
Комісія 

 2 Повна інвентаризація основних засобів 
нематеріальних активів, запасів, 
грошових коштів та розрахунків 
сільських рад з перевіркою їх 
фактичної наявності та 
документального підтвердження 

 
 
До 25.12.2020 р. 

включно 

 
  
Комісія 

 3 Складання Передавального акту майна, 
активів та зобов’язань сільських рад 
Мукачівській міській раді 

 
До 25.12.2020 р. 
 включно 

  
Комісія 

 4 Передача складених Комісією з 
реорганізації передавальних актів на 
затвердження Мукачівській міській 
раді 

 
 До 28.12.2020 р. 

 
Голова комісії 

 5 Забезпечення процесу передачі майна, 
активів та зобов’язань сільських рад 
Мукачівській міській раді після 
затвердження відповідного 
передавального акту 

 
 До 11.01.2021 р. 

включно 

 
 Комісія 

 
 
 



 
 
                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення 1 сесії Мукачівської 
міської ради 8 скликання 
від 26.11.2020 року 
№6 

 
ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

 
_________________                                                                  «___» ___________  

 
Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації 

_____________ сільської ради, створеної рішенням Мукачівської міської ради 
від __________р. № ____, у складі: 

 
Голови комісії: __________________________________________________ 
 
Членів комісії: __________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________, 
керуючись ч. 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про 

наступне: 
 

Мукачівська міська рада (ЄДРПОУ 38625180), місцезнаходження: площа 
Духновича Олександра,2, м.Мукачево, Закарпатська область, внаслідок 
реорганізації _____________ сільської ради (ЄДРПОУ ____________, 
місцезнаходження: 
___________________________________________________ 

______________________________________________________________) 
шляхом приєднання до Мукачівської міської ради є правонаступником майна, 
активів та зобов’язань ______________ сільської ради, а саме: 

 
1.1. Необоротних активів (балансова вартість) –____________грн., у тому 
числі: 
- основні засоби –__________грн.; 
- інші необоротні матеріальні активи –__________грн.; 
1.2. Виробничі запаси –__________грн.; 
1.3. Грошових коштів –__________грн.; 
1.4. Дебіторської заборгованості –__________ грн., у тому числі: 
- перед бюджетом –__________грн.; 
- з оплати праці –__________грн.; 
1.5. Кредиторської заборгованості –__________грн., у тому числі: 
- перед бюджетом –__________грн.; 



- з оплати праці –__________грн.; 
 

Разом із майном _____________ сільської ради Мукачівська міська рада 
приймає документи, що підтверджують право власності (володіння, 
користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та документів, 
які підтверджують право власності або користування земельними ділянками. 

 
Додатки до передавального акту: ________ на ____ аркушах. 
Усього: _____ аркушів. 

 
Комісія з реорганізації _______________ сільської ради: 
 
Голова 

коміс
ії: 

_________________________ 
(підпис) 

_________________________ 
(ПІБ) 

   
Член 

коміс
ії: 

_________________________ 
(підпис) 

_________________________ 
(ПІБ) 

Член 
коміс
ії: 

_________________________ 
(підпис) 

_________________________ 
(ПІБ) 

Член 
коміс
ії: 

_________________________ 
(підпис) 

_________________________ 
(ПІБ) 

 
Від імені Мукачівської міської ради прийняла 
Комісія з прийняття майна, активів та зобов’язань, у складі: 
 

 _________________________ 
(підпис) 

_________________________ 
(ПІБ) 

 _________________________ 
(підпис) 

_________________________ 
(ПІБ) 

 _________________________ 
(підпис) 

_________________________ 
(ПІБ) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення 1 сесії Мукачівської 
міської ради 8 скликання 
від 26.11.2020 року 

                                                                                 №6 
 
                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                                                 Міський голова 

 
/______________/ А.Балога 

          (підпис) 
 

                                                                                « ____» ___________ року 
 м.п. 

 
АКТ 

приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності 
________________ сільської ради 

 
 

«___» ____________ 201__ року        № ____ 
 

Підстава: ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд 
та архівні установи», ч. 4 п. 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  р. № 1000/5. 

У зв’язку із: припиненням юридичної особи – ______________ сільської 
ради шляхом приєднання до Мукачівської міської ради, голова Комісії з 
реорганізації _______________ сільської ради ___________________________ 
передає, а 
____________________________________________________________________ 

(посада, ПІБ особи, яка приймає документи від ради ОТГ) 
приймає документи згідно з переліком: 
 
Документи, не завершені в діловодстві ___________ сільської ради: 

 
№ 
з/п 

№ і назва опису Кількість 
примірників 

опису 

Кількість 
справ 

Примітки 

1 2 3 4 5 
1     



2     
3     
4     
5     

 
Номери відсутніх справ 

_________________________________________________________ 
Всього прийнято: __ (_______) справ. 
 
Архів _______________ сільської ради: 

 
№ 
з/п 

№ і назва опису Кількість 
примірників 

опису 

Кількість 
справ 

Примітки 

1 2 3 4 5 
1     
2     
3     
4     
5     

 
Номери відсутніх справ 

_________________________________________________________ 
Всього прийнято: __ (_______) справ. 
 
 
Передавання здійснив 
 
 
Голова Комісії з реорганізації 
________________ сільської ради  
 
_______________ 

/___________________ 
(підпис)                             (ПІБ) 

 Приймання здійснив 
 
 
__________________________________

1 
Мукачівської  міської ради 
 
_______________ 

/___________________ 
(підпис)                               (ПІБ) 

   
 
 
 

 
 

http://nbkolrada.gov.ua/dt/95386/#footnote0

