
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 71 позачергова сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.12.2019               Мукачево    №1726 
 

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

Враховуючи рішення 59 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 04.07.2019 № 1439 «Про початок реорганізації Новодавидківської 
сільської ради, Лавківської сільської ради, Павшинської сільської ради, 
Шенборнської сільської ради, Нижньокоропецької сільської ради шляхом 
приєднання до Мукачівської міської ради», відповідно до ст. 8-3 Закону України 
"Про добровільне об'єднання територіальних громад", враховуючи рекомендації 
постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку (протокол №79 від 26.12.2019 р.), постійної депутатської комісії з 
питань комунальної власності та земельних відносин (протокол №65 від 
24.12.2019 р.; 26.12.2019 р.), постійної депутатської комісії з питань житлово-
комунального господарства, будівництва, архітектури та транспорту (протокол 
№68  від  26.12.2019 р.), постійної депутатської комісії з питань законності, 
регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій 
(протокол №71  від 26.12.2019 р.), постійної депутатської комісії з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення та екології (протокол №57 від 
26.12.2019 р.), постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді і 
спорту та духовного розвитку (протокол №57  від  26.12.2019 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 Новодавидківської сільської ради (код ЄДРПОУ 04350599), яка 
припиняється в результаті реорганізації шляхом приєднання до Мукачівської 
міської ради (код ЄДРПОУ 38625180).  
 
 2. Майно, активи та зобов’язання Новодавидківської сільської ради (код 
ЄДРПОУ 04350599), що відображені у передавальному акті прийняти у 
власність Мукачівської міської об’єднаної 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 Новодавидківської сільської 
ради (код ЄДРПОУ 04350599). 
   
 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 
 


