
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 62 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.09.2019               Мукачево    №1508 
 
Про передачу матеріальних цінностей у тимчасове безоплатне 
користування 
  

 З метою покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів, 
розглянувши клопотання в.о. директора Новодавидківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів від 21.08.2019     №01-26/68; настоятеля Свято-
Покровського чоловічого монастиря (Мукачівський р-н, с. Ракошино), 
керуючись ст.25, ч.1 ст.59, ч.5 ст.60 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної депутатської 
комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №71 
від 25.09.2019 р.), постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, 
молоді і спорту та духовного розвитку (протокол №49    
від  24.09.2019 р.), міська рада вирішила: 
 

1. Надати дозвіл Управлінню освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради безоплатно передати матеріальні цінності з балансу 
Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради у тимчасове безоплатне користування Новодавидківській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Мукачівської районної ради та  Свято-
Покровському чоловічому монастирю (Мукачівський р-н, с. Ракошино) згідно 
додатку 1.   
 

2. Створити тимчасову комісію по передачі матеріальних цінностей від 
Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради на баланс Новодавидківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Мукачівської районної ради, Свято-Покровського чоловічого 
монастиря (Мукачівський р-н, с. Ракошино) згідно додатку 2. 
 

3. Комісії організувати та здійснити передачу матеріальних цінностей від 
Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради на баланс Новодавидківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Мукачівської районної ради, Свято-Покровського чоловічого 
монастиря (Мукачівський р-н, с. Ракошино). 
  

4. Централізованій бухгалтерії Управління освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради оформити договори 
безоплатного користування та акти приймання-передачі матеріальних 
цінностей 
 
 
 



  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника Управління 
освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
Кришінець-Андялошій К. та постійні депутатські комісії з питань освіти, 
культури, молоді, спорту і духовного розвитку, з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку 
 
 
 Міський  голова                                                 А.Балога 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Додаток 1 
                                                                        до рішення 62 сесії 7 скликання 

                                                    Мукачівської міської ради 
                                                              26.09.2019 №1508 

 
 

Перелік матеріальних цінностей, які безоплатно передаватимуться з 
балансу Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради на баланс Новодавидківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Мукачівської районної ради, Свято-Покровського 

чоловічого монастиря (Мукачівський р-н, с. Ракошино) 
 

№ 
з/п 

Назва матеріальних 
цінностей 

Кількіст
ь 

Сума 
(грн.) Від кого Кому 

1 Комплект шкільних 
меблів (парта – 15 шт., 
стілець – 30 шт.) 

2 компл. 26304,00 ЗОШ І-ІІІ ст. №13 Новодавидківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

2 Парта учнівська 15 шт. 600,00 ЗОШ І-ІІІ ст. №13 Новодавидківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

3 Стілець учнівський  30 шт. 2370,00 ЗОШ І-ІІІ ст. №13 Новодавидківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

4 Стіл учнівський 30 шт. 10950,00 ЗОШ І-ІІІ ст. №13 Новодавидківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

5 Стілець учнівський 60 шт. 11340,00 ЗОШ І-ІІІ ст. №13 Новодавидківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

6 Стілець учнівський 60 шт. 8220,00 ЗОШ І-ІІІ ст. №20 
ім. Духновича 

Новодавидківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

7 Стіл учнівський 30 шт. 6990,00 ЗОШ І-ІІІ ст. №20 
ім. Духновича 

Новодавидківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

8 Парта учнівська 15 шт.  3495,00 ЗОШ І-ІІІ ст. №20 
ім. Духновича 

Свято-Покровський 
чоловічий монастир 

9 Стілець учнівський 30 шт. 4110,00 ЗОШ І-ІІІ ст. №20 
ім. Духновича 

Свято-Покровський 
чоловічий монастир  

10 Комплект шкільних 
меблів (парта – 15 шт., 
стілець – 30 шт.) 

1 компл. 8291,00 ЗОШ І-ІІІ ст. №20 
ім. Духновича 

Свято-Покровський 
чоловічий монастир 

 
 
Секретар міської ради                                        І.Маняк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 2 

                                                                        до рішення 62 сесії 7 скликання 
                                                    Мукачівської міської ради 

                                                              26.09.2019 №1508 
 

Склад тимчасової комісії  
по передачі матеріальних цінностей 

 
Голова комісії: 
Цифра В. -  начальник відділу загальної середньої та позашкільної освіти 

   Управління освіти, молоді та спорту 
 

Члени комісії 
 
Сурдюк Н. бухгалтер централізованої бухгалтерії Управління освіти, 

молоді та спорту 
 

Діус М. бухгалтер централізованої бухгалтерії Управління освіти, 
молоді та спорту 
 

Бонь В. заступник настоятеля монастиря  
 

Хайнас В. в.о. директора Новодавидківської загальноосвітної школи 
І-ІІІ ступенів Мукачівської районної ради 

 
 
Секретар міської ради                                        І.Маняк 
 

 


