
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
  5 сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
02 березня 2021            Мукачево     №228 

 
Про затвердження передавального акта відділу культури Мукачівської 
міської ради, що припиняється в результаті реорганізації шляхом 
приєднання до управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської 
ради 

 
Розглянувши подання комісії з реорганізації відділу культури 

Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ - 25436247) шляхом приєднання до 
Управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ - 
02143413), на виконання рішення 3 позачергової сесії Мукачівської міської 
ради 8 скликання №138 від 22.12.2020 року «Про реорганізацію відділу 
культури Мукачівської міської ради», відповідно до статей 104-107 Цивільного 
кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту (протокол №4 
від  24.02.2021 р.),  керуючись ст. 25, ч.1 ст. 59, ч. 5 ст. 60  Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада вирішила: 
 

1. Затвердити передавальний акт щодо майна, активів та зобов'язань                       
відділу культури Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ - 25436247), що 
припиняється в результаті реорганізації шляхом приєднання до Управління 
освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ - 02143413) 
(додається). 

 
2. Матеріальні цінності відділу культури Мукачівської міської ради (код 

ЄДРПОУ - 25436247) згідно передавального акта, передати на баланс та 
закріпити на праві оперативного управління правонаступника усіх майнових 
прав та обов'язків - Управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської 
ради (код ЄДРПОУ - 02143413). 

 
3. Залишки коштів власних надходжень спеціального фонду в сумі     

470 426, 97 грн. (чотириста сімдесят тисяч чотириста двадцять шість гривень  
97 копійок) по КФК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва», що утворилися від здачі в оренду відділом культури 
Мукачівської міської ради літнього амфітеатру (парку розваг) «Кольорові 



ліхтарики» перерахувати в дохід загального фонду бюджету у зв'язку з втратою 
цільового призначення. 

 
4. Уповноважити голову комісії з реорганізації відділу культури 

Мукачівської міської ради І.Калій подати державному реєстратору 
передавальний акт та інші необхідні документи для проведення реєстраційних 
дій в порядку, визначеному чинним законодавством України. 
 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради        
В.Іванчо та постійну комісію з питань бюджету та регламенту. 

 
 

Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Затверджено 
Рішенням 5 сесії 
Мукачівської міської ради 
8 скликання  
02.03.2021 р. №228 

 
 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 
 
Ми, що нижче підписалися, голова, заступник голови та члени комісії з 

реорганізації відділу культури Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ - 
25436247), що припиняється в результаті реорганізації шляхом приєднання до 
Управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ - 
02143413), у складі:  

 
Голова комісії: 
Калій Ірина Ярославівна - начальник відділу культури Мукачівської 

міської ради; 
Заступник голови комісії:    
Бабуняк Наталія Федорівна - заступник начальника управління освіти, 

молоді та спорту Мукачівської міської ради 
Секретар комісії: 
Туряниця Тетяна Миколаївна - заступник начальника відділу культури 

Мукачівської міської ради; 
Члени комісії: 
Волк Надія Василівна - головний спеціаліст відділу загальної середньої та 

позашкільної освіти управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської 
ради;  

Дулова Аліса Генадіївна - секретар-діловод відділу культури 
Мукачівської міської ради;  

Пуга Вікторія Вікторівна - головний спеціаліст відділу загальної 
середньої та позашкільної освіти управління освіти, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради;  

Сирда Ірина Василівна – заступник головного бухгалтера централізованої 
бухгалтерії управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради.  

Яворська Оксана Богданівна - головний бухгалтер централізованої 
бухгалтерії управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради, 

 
керуючись ч. 2, 3 ст. 107, ст. 108 Цивільного кодексу України, склали цей 

акт про наступне: 
1) правонаступництво щодо усіх майнових прав та обов’язків відділу 

культури Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ - 25436247) після 
реорганізації шляхом приєднання переходить до Управління освіти, молоді та 
спорту Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ - 02143413); 



2) стан основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, 
малоцінних та швидкозношувальних предметів відділу культури Мукачівської 
міської ради (код ЄДРПОУ - 25436247) - задовільний; 

3) прийом-передача основних засобів, малоцінних необоротних 
матеріальних активів, малоцінних та швидкозношувальних предметів 
здійснюється від відділу культури Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ - 
25436247) до правонаступника - Управління освіти, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ — 02143413), згідно додатку №1 до 
передавального акта. 

 
Додаток, складений до цього акта є його невід'ємною частиною. 
Цей акт складено в 4 (чотирьох) примірниках. 
 
Передачу основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, 

малоцінних та швидкозношувальних предметів здійснила комісія в складі: 
 
 
Голова комісії       _________________І.Калій 
Заступник  
голови комісії       _________________Н.Бабуняк 
 
Секретар комісії  _________________Т.Туряниця 
 
Члени комісії: 

_________________Н.Волк 
 
 _________________А.Дулова 
 
_________________В.Пуга 

 
_________________І.Сирда 

 
_________________О.Яворська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


