
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
  3 позачергова сесія  8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
22 грудня 2020              Мукачево    № 113 

 
        Про затвердження передавального акта щодо передачі майна, активів 
та зобов’язань Негрівської сільської ради, яка припиняється в результаті 
реорганізації шляхом приєднання до Мукачівської міської ради. 
 

Враховуючи рішення 1 сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 
26.11.2020 № 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", враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету та регламенту (протокол № 2 від 21.12.2020 р.; 22.12.2020 р.), 
постійної комісії з питань комунальної власності та земельних відносин 
(протокол № 1 від 16.12.2020 р., 21.12.2020 р., 22.12.2020 р.), постійної комісії з 
питань гуманітарної політики (протокол № 1 від  21.12.2020 р.), керуючись 
статтями 26, 59, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 
     1. Затвердити передавальний акт щодо передачі майна, активів та зобов’язань 
Негрівської сільської ради (код ЄДРПОУ 25438973), яка припиняється в 
результаті реорганізації шляхом приєднання до Мукачівської міської ради (код 
ЄДРПОУ 38625180) (додаток №1 до рішення). 
 
 2. Майно, активи та зобов’язання Негрівської сільської ради (код ЄДРПОУ 
25438973), що відображені у передавальному акті прийняти у власність 
Мукачівської міської територіальної громади в особі Мукачівської міської ради 
(код ЄДРПОУ 38625180). 
  
 3. Внести зміни до відомостей про Мукачівську міську раду (код ЄДРПОУ 
38625180) у пункті правонаступники у зв’язку з реорганізацією шляхом 
приєднання, та визнати Мукачівську міську раду (код ЄДРПОУ 38625180) 
правонаступником майна, активів та зобов’язань Негрівської сільської ради (код 
ЄДРПОУ 25438973). 
  
 4. Уповноважити Мукачівського міського голову А.В. Балогу на подання 



документів для проведення державної реєстрації змін до відомостей про 
юридичну особу Мукачівську міську раду (код ЄДРПОУ 38625180). 
 
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Мукачівського 
міського голову А. Балогу. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 
 


