
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 71 позачергова сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.12.2019               Мукачево    №1717 
 

 
Про затвердження актів приймання-передачі майна, нематеріальних 

активів та документів територіальних громад сіл Лавки, Павшино, 
Шенборн, Нижній Коропець, Нове Давидково, Дерцен, що перебуває в 
оперативному управлінні комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського району» 
Мукачівської районної ради 

  
Розглянувши акти приймання-передачі майна, нематеріальних активів та 

документів територіальних громад сіл Лавки, Павшино, Шенборн, Нижній 
Коропець, Нове Давидково, Дерцен, що перебуває в оперативному управлінні 
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Мукачівського району» Мукачівської районної ради, що складені 
спільною комісією, відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання 
територіальних громад",  Закону України "Про передачу об’єктів права державної 
та комунальної власності", пункту 39 Прикінцевих та перехідних положень 
Бюджетного кодексу України, враховуючи статті 177, 181, 190 Цивільного 
кодексу України, статті 52, 55, 62, 63, 66, 137 Господарського кодексу України, 
рішення другого засідання вісімнадцятої сесії сьомого скликання Мукачівської 
районної ради №363 від 12.11.2019 року «Про передачу бюджетних установ», 
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 Акти приймання-передачі майна, нематеріальних активів та 
документів територіальних громад сіл Лавки, Павшино, Шенборн, Нижній 
Коропець, Нове Давидково, Дерцен, що перебуває в оперативному управлінні 



комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Мукачівського району» Мукачівської районної ради згідно 
додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6 до цього рішення. 
 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Мукачівського 
міського голову А. Балогу. 
 
 
Міський голова                                                                                          А. Балога 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                          Додаток 1 до 
                                                                                    рішення ___ сесії 7 скликання 
  Мукачівської міської ради 
  №______ від ________ 2019 р. 

 
 
 
 
                                                          АКТ 

ПРИЙМАННЯ – ПЕРЕДАЧІ МАЙНА, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА 
ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ КНП 

«ЦПМСД МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ»  - ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ′Я,  
ФАП С. ЛАВКИ 

 
           Спільна комісія по прийому-передачі бюджетних установ та закладів 
медицини та охорони  здоров’я, їх майна, нематеріальних активів та 
відповідних документів Мукачівській міській об’єднаній територіальній 
громаді, утворена відповідно до розпорядження Мукачівського міського голови 
від 18 листопада 2019 року № 463, у складі :  
 
 
 
Співголова комісії:  
Мешко Євген Васильович – директор Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади» 
 
Співголова комісії: 
Лані Вікторія Юріївна -  головний лікар Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського 
району» Мукачівської районної ради 
 
Члени комісії: 
      1. Тягур Тетяна Іванівна – провідний економіст Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади» 

       2. Франко Людмила Віталіївна – провідний інспектор з кадрів 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади» 

            3. Гіреш Наталія Йосипівна - головна медична сестра Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади» 

 



 
 
 
 
 
 
     4. Бровдій Марія Михайлівна - головний бухгалтер Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівського району» Мукачівської районної ради 
     5. Бондарчук Валерія Юріївна -  заступник головного бухгалтера 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Мукачівського району» Мукачівської районної ради 
    6. Воробок Маріанна Василівна - юрисконсульт Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівського району» Мукачівської районної ради 
          7. Стач Людмила Сергіївна – бухгалтер Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського 
району» Мукачівської районної ради. 
                                  
           Спільна комісія провела обстеження майна, що передається та яке 
розміщене за адресою: с. Лавки, вул. Нижнянська, 3, що належить до власності 
територіальної громади с. Лавки та перебуває на балансі Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівського району» Мукачівської районної ради і передається  в комунальну 
власність  Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади в особі 
Мукачівської міської ради на підставі рішення другого засідання 18 сесії 
Мукачівської районної ради 7- го скликання «Про передачу бюджетних 
установ» від 12.11.2019 р. № 363. 
 
До складу  нерухомого та рухомого майна, обладнання та інших матеріальних 
цінностей, що передаються належать:  

№ 
п/п Назва рахунку балансу 

Дані бухгалтерського 
обліку КНП «ЦПМСД» 
(Власник сільська рада) 

Примітка 
(розшифровки 
статей в розрізі 
бухгалтерських 

рахунків в окремих 
додатках) 

Актив Пасив 

1 2 3 4 5 

1 Основні  засоби    

 В тому числі по рахунках:    

1 103    

 Первісна вартість 8560  Додаток № 1 

 Сума зносу 8560   

 Балансова (залишкова 
вартість) 

0   

2 104 “Машини та обладання”   Додаток № 2  



 Первісна вартість 2550   

 Сума зносу 2550   

 Балансова (залишкова 
вартість) 

0   

 

№ 
п/п Назва рахунку балансу 

Дані бухгалтерського 
обліку  

Примітка 
(розшифровки 

статей в 
розрізі 

бухгалтерськи
х рахунків в 

окремих 
додатках) 

Актив Пасив 

 2 3 4 5 

 Інші  необоротні матеріальні 
активи 

   

 В тому числі по рахунках:    

3 112 “Малоцінні необоротні 
матеріальні активи” 

  Додаток № 3 

 Первісна вартість 4838,58   

 Сума зносу 4838,58   

 Балансова (залишкова вартість) 0   

4 22,1 «Малоцінні та 
швидкозношувальні  предмети» 
Первісна вартість 
Сума зносу 
Балансова (залишкова вартість) 

 
 
        150 

150 
0 

  
Додаток № 4 

 
згідно Інвентаризаційного опису товарно - матеріальних цінностей № 5 від 06 
грудня 2019 року. 
      Спільна комісія оглянула та звірила фактичну наявність нерухомого та 
рухомого майна із зазначеними даними в інвентаризаційному описі і вирішила 
передати  майно, що належить до власності територіальної громади с. Лавки та 
перебуває на балансі Комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського району» Мукачівської 
районної ради і прийняти  в комунальну власність  Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади в особі Мукачівської міської ради. 
До акту приймання-передачі додається: 
1. Копія інвентаризаційного опису товарно - матеріальних цінностей № 5 від 
06.12.2019 р. 1 прим. на ____арк. 
 
Співголова комісії_______________________  Мешко Є. В. 
Співголова комісії_______________________  Лані В.Ю. 
Члени комісії  _______________________  Тягур Т.І. 
  _______________________  Франко Л.В. 
                                _______________________ Гіреш Н.Й. 
  _______________________  Бровдій М.М. 



  _______________________  Бондарчук В.Ю. 
  _______________________  Воробок М.В. 
  _______________________  Стач Л.С. 
 
 

                                                                          Додаток 2 до 
                                                                                    рішення ___ сесії 7 скликання 
  Мукачівської міської ради 
  №______ від ________ 2019 р. 

 
 

АКТ 
ПРИЙМАННЯ – ПЕРЕДАЧІ МАЙНА, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА 

ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ КНП 
«ЦПМСД МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ»  - ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ′Я,    

ФАП С. ПАВШИНО 
 
 
 

           Спільна комісія по прийому-передачі бюджетних установ та закладів 
медицини та охорони  здоров’я, їх майна, нематеріальних активів та 
відповідних документів Мукачівській міській об’єднаній територіальній 
громаді, утворена відповідно до розпорядження Мукачівського міського голови 
від 18 листопада 2019 року № 463, у складі :  
 
 
Співголова комісії:  
Мешко Євген Васильович – директор Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади» 
 
Співголова комісії: 
Лані Вікторія Юріївна -  головний лікар Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського 
району» Мукачівської районної ради 
 
Члени комісії: 
   1. Тягур Тетяна Іванівна – провідний економіст Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади» 

  2. Франко Людмила Віталіївна – провідний інспектор з 
кадрів Комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади» 

 3. Гіреш Наталія Йосипівна - головна медична сестра Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади» 

 



 
 
 
 
 
   4. Бровдій Марія Михайлівна - головний бухгалтер Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівського району» Мукачівської районної ради 
     5. Бондарчук Валерія Юріївна -  заступник головного бухгалтера 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Мукачівського району» Мукачівської районної ради 
    6. Воробок Маріанна Василівна - юрисконсульт Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівського району» Мукачівської районної ради 
         7. Стач Людмила Сергіївна – бухгалтер Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського 
району» Мукачівської районної ради.                              

           Спільна комісія провела обстеження майна, що передається та яке 
розміщене за адресою: с. Павшино, вул. Л.Українки, 97, що належить до 
власності територіальної громади с. Павшино та перебуває на балансі 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Мукачівського району» Мукачівської районної ради і 
передається  в комунальну власність  Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади в особі Мукачівської міської ради на підставі рішення 
другого засідання 18 сесії Мукачівської районної ради 7- го скликання «Про 
передачу бюджетних установ» від 12.11.2019 р. № 363. 
До складу  нерухомого та рухомого майна, обладнання та інших матеріальних 
цінностей, що передаються належать:  

№ 
п/п Назва рахунку балансу 

Дані бухгалтерського 
обліку КНП «ЦПМСД» 
(Власник сільська рада) 

Примітка 
(розшифровки 
статей в розрізі 
бухгалтерських 

рахунків в окремих 
додатках) 

Актив Пасив 

1 2 3 4 5 

1 Основні  засоби    

 В тому числі по рахунках:    

 103    

 Первісна вартість 12668,7  Додаток № 1 

 Сума зносу 12668,7   

 Балансова (залишкова 
вартість) 

0   

2 106 “Інструменти, прилади, 
інвентар” 

 
 

 Додаток № 2 

 Первісна вартість 1525   

 Сума зносу 1525   



 Балансова (залишкова 
вартість) 

0   

 

№ 
п/п Назва рахунку балансу 

Дані бухгалтерського 
обліку  

Примітка 
(розшифровки 

статей в 
розрізі 

бухгалтерськи
х рахунків в 

окремих 
додатках) 

Актив Пасив 

 2 3 4 5 

 Інші  необоротні матеріальні 
активи 

   

 В тому числі по рахунках:    

3 112 “Малоцінні необоротні 
матеріальні активи” 

  Додаток № 3 

 Первісна вартість 8360   

 Сума зносу 8360   

 Балансова (залишкова вартість) 0   

4 117 “Білизна, постільні речі, одяг та 
взуття” 

  Додаток № 4 

 Первісна вартість 900   

 Сума зносу 900   

 Балансова (залишкова вартість) 0   

 
згідно Інвентаризаційного опису товарно - матеріальних цінностей № 3 від 05 
грудня 2019 року. 
      Спільна комісія оглянула та звірила фактичну наявність нерухомого та 
рухомого майна із зазначеними даними в інвентаризаційному описі і вирішила 
передати  майно, що належить до власності територіальної громади с. Павшино 
та перебуває на балансі Комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського району» Мукачівської 
районної ради і прийняти  в комунальну власність  Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади в особі Мукачівської міської ради. 
До акту приймання-передачі додається: 
1. Копія інвентаризаційного опису товарно - матеріальних цінностей № 3 від 
05.12.2019 р. 1 прим. на ____арк. 
 
Співголова комісії_______________________  Мешко Є. В. 
Співголова комісії_______________________  Лані В.Ю. 
Члени комісії  _______________________  Тягур Т.І. 
  _______________________  Франко Л.В. 
                                _______________________ Гіреш Н.Й. 
  _______________________  Бровдій М.М. 
  _______________________  Бондарчук В.Ю. 



  _______________________  Воробок М.В. 
  _______________________  Стач Л.С. 
 
 
 

                                                                          Додаток 3 до 
                                                                                    рішення ___ сесії 7 скликання 
  Мукачівської міської ради 
  №______ від ________ 2019 р. 

                                                      
 
 
 
                                                      АКТ 

ПРИЙМАННЯ – ПЕРЕДАЧІ МАЙНА, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА 
ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ КНП 

«ЦПМСД МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ»  - ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ′Я,  
НОВОДАВИДКІВСЬКОЇ  АЗПСМ 

 
 

           Спільна комісія по прийому-передачі бюджетних установ та закладів 
медицини та охорони  здоров’я, їх майна, нематеріальних активів та 
відповідних документів Мукачівській міській об’єднаній територіальній 
громаді, утворена відповідно до розпорядження Мукачівського міського голови 
від 18 листопада 2019 року № 463, у складі :  
 
 
 
Співголова комісії:  
Мешко Євген Васильович – директор Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади» 
 
Співголова комісії: 
Лані Вікторія Юріївна -  головний лікар Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського 
району» Мукачівської районної ради 
 
 
Члени комісії: 

   1. Тягур Тетяна Іванівна – провідний економіст Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади» 

        2.Франко Людмила Віталіївна – провідний 
інспектор з кадрів Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади» 



      3. Гіреш Наталія Йосипівна - головна медична сестра Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади» 
 
 
 
 
 

    4. Бровдій Марія Михайлівна - головний бухгалтер Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Мукачівського району» Мукачівської районної ради 

     5. Бондарчук Валерія Юріївна -  заступник головного бухгалтера 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Мукачівського району» Мукачівської районної ради 
    6. Воробок Маріанна Василівна - юрисконсульт Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівського району» Мукачівської районної ради 
      7. Стач Людмила Сергіївна – бухгалтер Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського 
району» Мукачівської районної ради. 
                                        
           Спільна комісія провела обстеження майна, що передається та яке 
розміщене за адресою: с. Н.Давидково, вул. Матросова, б/н, що належить до 
власності територіальної громади с. Н.Давидково та перебуває на балансі 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Мукачівського району» Мукачівської районної ради і 
передається  в комунальну власність  Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади в особі Мукачівської міської ради на підставі рішення 
другого засідання 18 сесії Мукачівської районної ради 7- го скликання «Про 
передачу бюджетних установ» від 12.11.2019 р. № 363. 
До складу  нерухомого та рухомого майна, обладнання та інших матеріальних 
цінностей, що передаються належать:  

№ 
п/п Назва рахунку балансу 

Дані бухгалтерського 
обліку КНП «ЦПМСД» 
(Власник сільська рада) 

Примітка 
(розшифровки 
статей в розрізі 
бухгалтерських 

рахунків в окремих 
додатках) 

Актив Пасив 

1 2 3 4 5 

1 Основні  засоби    

 В тому числі по рахунках:    

 103    

 Первісна вартість 35353  Додаток № 1 

 Сума зносу 35353   

 Балансова (залишкова 
вартість) 

0   



2 104 “Машини та обладання”   Додаток № 2  

 Первісна вартість 136556   

 Сума зносу 130536,9   

 Балансова (залишкова 
вартість) 

6019,1   

3 105 “Транспортні засоби”   Додаток № 4 

 Первісна вартість 140762   

 Сума зносу 140762   

 Балансова (залишкова 
вартість) 

0   

4 106 “Інструменти, прилади, 
інвентар” 

  Додаток № 3 

 Первісна вартість 5700   

 Сума зносу 5225   

 Балансова (залишкова 
вартість) 

475   

 

№ 
п/п Назва рахунку балансу 

Дані бухгалтерського 
обліку  

Примітка 
(розшифровки 

статей в 
розрізі 

бухгалтерськи
х рахунків в 

окремих 
додатках) 

Актив Пасив 

 2 3 4 5 

 Інші  необоротні матеріальні 
активи 

   

 В тому числі по рахунках:    

5 112 “Малоцінні необоротні 
матеріальні активи” 

  Додаток № 5 

 Первісна вартість 15486   

 Сума зносу 15486   

 Балансова (залишкова вартість) 0   

6 117 “Білизна, постільні речі, одяг та 
взуття” 

  Додаток № 6 

 Первісна вартість 1469,08   

 Сума зносу 1469,08   

 Балансова (залишкова вартість) 0   

 
7 

 
22,1 «Малоцінні та 
швидкозношувальні  предмети» 
Первісна вартість 
Сума зносу 

 
 

      300 
      300 
        0 

  
Додаток № 7 



Балансова (залишкова вартість) 

 
згідно Інвентаризаційного опису товарно - матеріальних цінностей № 1 від 03 
грудня 2019 року. 
      Спільна комісія оглянула та звірила фактичну наявність нерухомого та 
рухомого майна із зазначеними даними в інвентаризаційному описі і вирішила 
передати  майно, що належить до власності територіальної громади с. 
Н.Давидково та перебуває на балансі Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського 
району» Мукачівської районної ради і прийняти  в комунальну власність  
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади в особі Мукачівської 
міської ради. 
До акту приймання-передачі додається: 
1. Копія інвентаризаційного опису товарно - матеріальних цінностей № 1 від 
03.12.2019 р. 1 прим. на ___арк. 
Співголова комісії_______________________  Мешко Є. В. 
Співголова комісії_______________________  Лані В.Ю. 
Члени комісії  _______________________  Тягур Т.І. 
  _______________________  Франко Л.В. 
                                _______________________ Гіреш Н.Й. 
  _______________________  Бровдій М.М. 
  _______________________  Бондарчук В.Ю. 
  _______________________  Воробок М.В. 
  _______________________  Стач Л.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         Додаток 4 до 
                                                                                    рішення ___ сесії 7 скликання 
  Мукачівської міської ради 
  №______ від ________ 2019 р. 
 
 
 

                                                       АКТ 
ПРИЙМАННЯ – ПЕРЕДАЧІ МАЙНА, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА 

ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ КНП 
«ЦПМСД МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ»  - ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ′Я,  

ДЕРЦЕНСЬКОЇ АЗПСМ 
 
 
 

           Спільна комісія по прийому-передачі бюджетних установ та закладів 
медицини та охорони  здоров’я, їх майна, нематеріальних активів та 
відповідних документів Мукачівській міській об’єднаній територіальній 
громаді, утворена відповідно до розпорядження Мукачівського міського голови 
від 18 листопада 2019 року № 463, у складі :  
 
 
 
Співголова комісії:  
Мешко Євген Васильович – директор Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади» 
 
Співголова комісії: 
Лані Вікторія Юріївна -  головний лікар Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського 
району» Мукачівської районної ради 
 
Члени комісії: 
      1. Тягур Тетяна Іванівна – провідний економіст Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади» 

       2. Франко Людмила Віталіївна – провідний інспектор з кадрів 



Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади» 

              3. Гіреш Наталія Йосипівна - головна медична сестра Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади» 
 
 
 
 
 
 

   4. Бровдій Марія Михайлівна - головний бухгалтер Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівського району» Мукачівської районної ради 
     5. Бондарчук Валерія Юріївна -  заступник головного бухгалтера 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Мукачівського району» Мукачівської районної ради 
    6. Воробок Маріанна Василівна - юрисконсульт Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівського району» Мукачівської районної ради 
         7. Стач Людмила Сергіївна – бухгалтер Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського 
району» Мукачівської районної ради. 
                                        
           Спільна комісія провела обстеження майна, що передається та яке 
розміщене за адресою: с. Дерцен, вул. Ракоці, 72, що належить до власності 
територіальної громади с. Дерцен та перебуває на балансі Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівського району» Мукачівської районної ради і передається  в комунальну 
власність  Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади в особі 
Мукачівської міської ради на підставі рішення другого засідання 18 сесії 
Мукачівської районної ради 7- го скликання «Про передачу бюджетних 
установ» від 12.11.2019 р. № 363. 
 
До складу  нерухомого та рухомого майна, обладнання та інших матеріальних 
цінностей, що передаються належать:  

№ 
п/п Назва рахунку балансу 

Дані бухгалтерського 
обліку КНП «ЦПМСД 

Мукачівського району» 
(Власник сільська рада) 

Примітка 
(розшифровки 
статей в розрізі 
бухгалтерських 

рахунків в окремих 
додатках) Актив Пасив 

1 2 3 4 5 

1 Основні  засоби    

 В тому числі по рахунках:    

1 103    



 Первісна вартість 52498,17  Додаток № 1 

 Сума зносу 52498,17   

 Балансова (залишкова 
вартість) 

0   

2 104 “Машини та обладання”   Додаток № 2  

 Первісна вартість 88742   

 Сума зносу 86169   

 Балансова (залишкова 
вартість) 

2573   

3 105 “Транспортні засоби”   Додаток № 4 

 Первісна вартість 35300   

 Сума зносу 35300   

 Балансова (залишкова 
вартість) 

0   

4 106 “Інструменти, прилади, 
інвентар” 

  Додаток № 3 

 Первісна вартість 1360   

 Сума зносу 1360   

 Балансова (залишкова 
вартість) 

0   

 

№ 
п/п Назва рахунку балансу 

Дані бухгалтерського 
обліку  

Примітка 
(розшифровки 

статей в 
розрізі 

бухгалтерськи
х рахунків в 

окремих 
додатках) 

Актив Пасив 

 2 3 4 5 

 Інші  необоротні матеріальні 
активи 

   

 В тому числі по рахунках:    

5 112 “Малоцінні необоротні 
матеріальні активи” 

  Додаток № 5 

 Первісна вартість 24875   

 Сума зносу 24875   

 Балансова (залишкова вартість) 0   

6 117 “Білизна, постільні речі, одяг та 
взуття” 

  Додаток № 6 

 Первісна вартість 425   

 Сума зносу 425   

 Балансова (залишкова вартість) 0   



 
7 

 
22,1 «Малоцінні та 
швидкозношувальні  предмети» 
Первісна вартість 
Сума зносу 
Балансова (залишкова вартість) 

 
 

      810 
      810 
        0 

  
Додаток № 6 

 
згідно Інвентаризаційного опису товарно - матеріальних цінностей № 2 від 04 
грудня 2019 року. 
      Спільна комісія оглянула та звірила фактичну наявність нерухомого та 
рухомого майна із зазначеними даними в інвентаризаційному описі і вирішила 
передати  майно, що належить до власності територіальної громади с. Дерцен 
та перебуває на балансі Комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського району» Мукачівської 
районної ради і прийняти  в комунальну власність  Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади в особі Мукачівської міської ради. 
До акту приймання-передачі додається: 
1. Копія інвентаризаційного опису товарно - матеріальних цінностей № 2 від 
04.12.2019 р. 1 прим. на____  арк.. 
Співголова комісії_______________________  Мешко Є. В. 
Співголова комісії_______________________  Лані В.Ю. 
Члени комісії  _______________________  Тягур Т.І. 
  _______________________  Франко Л.В. 
                                _______________________  Гіреш Н.Й. 
  _______________________  Бровдій М.М. 
  _______________________  Бондарчук В.Ю. 
  _______________________  Воробок М.В. 
  _______________________  Стач Л.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          Додаток 5 до 
                                                                                    рішення ___ сесії 7 скликання 
  Мукачівської міської ради 
  №______ від ________ 2019 р. 

                                                       
 
                                                        АКТ 

ПРИЙМАННЯ – ПЕРЕДАЧІ МАЙНА, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА 
ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ КНП 

«ЦПМСД МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ»  - ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ′Я,  
ФАП С. ШЕНБОРН 

 
 
 
 

           Спільна комісія по прийому-передачі бюджетних установ та закладів 
медицини та охорони  здоров’я, їх майна, нематеріальних активів та 
відповідних документів Мукачівській міській об’єднаній територіальній 
громаді, утворена відповідно до розпорядження Мукачівського міського голови 
від 18 листопада 2019 року № 463, у складі :  
 
 
 
Співголова комісії:  
Мешко Євген Васильович – директор Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади» 
 
Співголова комісії: 
Лані Вікторія Юріївна -  головний лікар Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського 
району» Мукачівської районної ради 
 
Члени комісії: 
      1. Тягур Тетяна Іванівна – провідний економіст Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 



Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади» 
       2. Франко Людмила Віталіївна – провідний інспектор з кадрів 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади» 

            3. Гіреш Наталія Йосипівна - головна медична сестра Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади» 

 
 
 
 

     4. Бровдій Марія Михайлівна - головний бухгалтер 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Мукачівського району» Мукачівської 
районної ради 

     5. Бондарчук Валерія Юріївна -  заступник головного бухгалтера 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Мукачівського району» Мукачівської районної ради 
    6. Воробок Маріанна Василівна - юрисконсульт Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівського району» Мукачівської районної ради 
       7. Стач Людмила Сергіївна – бухгалтер Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського 
району» Мукачівської районної ради. 
                                        
           Спільна комісія провела обстеження майна, що передається та яке 
розміщене за адресою: с. Шенборн, вул. Головна, 66, що належить до власності 
територіальної громади с. Шенборн та перебуває на балансі Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівського району» Мукачівської районної ради і передається  в комунальну 
власність  Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади в особі 
Мукачівської міської ради на підставі рішення другого засідання 18 сесії 
Мукачівської районної ради 7- го скликання «Про передачу бюджетних 
установ» від 12.11.2019 р. № 363. 
 
До складу  нерухомого та рухомого майна, обладнання та інших матеріальних 
цінностей, що передаються належать:  

№ 
п/п Назва рахунку балансу 

Дані бухгалтерського 
обліку КНП «ЦПМСД» 
(Власник сільська рада) 

Примітка 
(розшифровки 
статей в розрізі 
бухгалтерських 

рахунків в окремих 
додатках) 

Актив Пасив 

1 2 3 4 5 

1 Основні  засоби    

 В тому числі по рахунках:    



 103    

 Первісна вартість 3230  Додаток № 1 

 Сума зносу 3072   

 Балансова (залишкова 
вартість) 

158   

2 104 “Машини та обладання”   Додаток № 2  

 Первісна вартість 4057   

 Сума зносу 4057   

 Балансова (залишкова 
вартість) 

0   

 

№ 
п/п Назва рахунку балансу 

Дані бухгалтерського 
обліку  

Примітка 
(розшифровки 

статей в 
розрізі 

бухгалтерськи
х рахунків в 

окремих 
додатках) 

Актив Пасив 

 2 3 4 5 

 Інші  необоротні матеріальні 
активи 

   

 В тому числі по рахунках:    

3 112 “Малоцінні необоротні 
матеріальні активи” 

  Додаток № 3 

 Первісна вартість 4005,27   

 Сума зносу 4005,27   

 Балансова (залишкова вартість) 0   

4 22,1 «Малоцінні та 
швидкозношувальні  предмети» 
Первісна вартість 
Сума зносу 
Балансова (залишкова вартість) 

 
150 
150 
0 

  
Додаток № 4 

 
згідно Інвентаризаційного опису товарно - матеріальних цінностей № 6 від 06 
грудня 2019 року. 
      Спільна комісія оглянула та звірила фактичну наявність нерухомого та 
рухомого майна із зазначеними даними в інвентаризаційному описі і вирішила 
передати  майно, що належить до власності територіальної громади с. Шенборн 
та перебуває на балансі Комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського району» Мукачівської 
районної ради і прийняти  в комунальну власність  Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади в особі Мукачівської міської ради. 
До акту приймання-передачі додається: 
1. Копія інвентаризаційного опису товарно - матеріальних цінностей № 6 від 



06.12.2019 р. 1 прим. на ____арк. 
 
Співголова комісії_______________________  Мешко Є. В. 
Співголова комісії_______________________  Лані В.Ю. 
Члени комісії  _______________________  Тягур Т.І. 
  _______________________  Франко Л.В. 
                                _______________________ Гіреш Н.Й. 
  _______________________  Бровдій М.М. 
  _______________________  Бондарчук В.Ю. 
  _______________________  Воробок М.В. 
  _______________________  Стач Л.С. 
 
 
 

                                                                          Додаток 6 до 
                                                                                    рішення ___ сесії 7 скликання 
  Мукачівської міської ради 
  №______ від ________ 2019 р. 
 
 

                                                    АКТ 
ПРИЙМАННЯ – ПЕРЕДАЧІ МАЙНА, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА 

ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ КНП 
«ЦПМСД МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ»  - ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ′Я,  

ФАП С. Н.КОРОПЕЦЬ 
 
 
 

           Спільна комісія по прийому-передачі бюджетних установ та закладів 
медицини та охорони  здоров’я, їх майна, нематеріальних активів та 
відповідних документів Мукачівській міській об’єднаній територіальній 
громаді, утворена відповідно до розпорядження Мукачівського міського голови 
від 18 листопада 2019 року № 463, у складі :  
 
 
 
Співголова комісії:  
Мешко Євген Васильович – директор Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади» 
 
Співголова комісії: 
Лані Вікторія Юріївна -  головний лікар Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського 
району» Мукачівської районної ради 
 
 
Члени комісії: 



      1. Тягур Тетяна Іванівна – провідний економіст Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади» 

       2. Франко Людмила Віталіївна – провідний інспектор з кадрів 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади» 

             3. Гіреш Наталія Йосипівна - головна медична сестра Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади» 
 
 
 
 
 
 

    4.Бровдій Марія Михайлівна - головний бухгалтер Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Мукачівського району» Мукачівської районної ради 

     5. Бондарчук Валерія Юріївна -  заступник головного бухгалтера 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Мукачівського району» Мукачівської районної ради 
    6. Воробок Маріанна Василівна - юрисконсульт Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівського району» Мукачівської районної ради 
        7. Стач Людмила Сергіївна – бухгалтер Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського 
району» Мукачівської районної ради. 
                                     
           Спільна комісія провела обстеження майна, що передається та яке 
розміщене за адресою: с. Н.Коропець, вул. Миру, 69, що належить до власності 
територіальної громади с. Н.Коропець та перебуває на балансі Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівського району» Мукачівської районної ради і передається  в комунальну 
власність  Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади в особі 
Мукачівської міської ради на підставі рішення другого засідання 18 сесії 
Мукачівської районної ради 7- го скликання «Про передачу бюджетних 
установ» від 12.11.2019 р. № 363. 
До складу  нерухомого та рухомого майна, обладнання та інших матеріальних 
цінностей, що передаються належать:  

№ 
п/п Назва рахунку балансу 

Дані бухгалтерського 
обліку КНП «ЦПМСД» 
(Власник сільська рада) 

Примітка 
(розшифровки 
статей в розрізі 
бухгалтерських 

рахунків в окремих 
додатках) 

Актив Пасив 

1 2 3 4 5 

 Основні  засоби    



 В тому числі по рахунках:    

1 104 “Машини та обладання”   Додаток № 1  

 Первісна вартість 6497   

 Сума зносу 6486,3   

 Балансова (залишкова 
вартість) 

10,7   

 

№ 
п/п Назва рахунку балансу 

Дані бухгалтерського 
обліку  

Примітка 
(розшифровки 

статей в 
розрізі 

бухгалтерськи
х рахунків в 

окремих 
додатках) 

Актив Пасив 

 2 3 4 5 

 Інші  необоротні матеріальні 
активи 

   

 В тому числі по рахунках:    

2 112 “Малоцінні необоротні 
матеріальні активи” 

  Додаток № 2 

 Первісна вартість 2104,24   

 Сума зносу 2104,24   

 Балансова (залишкова вартість) 0   

3 117 “Білизна, постільні речі, одяг та 
взуття” 

  Додаток № 3 

 Первісна вартість 850   

 Сума зносу 850   

 Балансова (залишкова вартість) 0   

4 22,1 «Малоцінні та 
швидкозношувальні  предмети» 
Первісна вартість 
Сума зносу 
Балансова (залишкова вартість) 

 
150 
150 
0 

 

  
Додаток № 4 

 
згідно Інвентаризаційного опису товарно - матеріальних цінностей № 4 від 05 
грудня 2019 року. 
      Спільна комісія оглянула та звірила фактичну наявність нерухомого та 
рухомого майна із зазначеними даними в інвентаризаційному описі і вирішила 
передати  майно, що належить до власності територіальної громади с. 
Н.Коропець та перебуває на балансі Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського 
району» Мукачівської районної ради і прийняти  в комунальну власність  
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади в особі Мукачівської 
міської ради. 



До акту приймання-передачі додається: 
1. Копія інвентаризаційного опису товарно - матеріальних цінностей № 4 від 
05.12.2019 р. 1 прим. на ___арк. 
 
Співголова комісії_______________________  Мешко Є. В. 
Співголова комісії_______________________  Лані В.Ю. 
Члени комісії  _______________________  Тягур Т.І. 
  _______________________  Франко Л.В. 
                                _______________________ Гіреш Н.Й. 
  _______________________  Бровдій М.М. 
  _______________________  Бондарчук В.Ю. 
  _______________________  Воробок М.В. 
  _______________________  Стач Л.С. 


