
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
  6 сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
25 березня 2021            Мукачево     № 
 
 
Про затвердження передавального акта управління комунальної власності 
та архітектури Мукачівської міської ради, що припиняється в результаті 
реорганізації шляхом приєднання до управління міського господарства 
Мукачівської міської ради 

 
Розглянувши подання комісії з реорганізації управління комунальної 

власності та архітектури Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ - 41242244) 
шляхом приєднання до Управління міського господарства Мукачівської міської 
ради (код ЄДРПОУ - 03344510), на виконання рішення  позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 8 скликання № 42 від 22.12.2020 року «Про 
реорганізацію Управління комунальної власності та архітектури 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 №5 від  24.03.2021 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                       
Управління комунальної власності та архітектури  Мукачівської міської ради 
(код ЄДРПОУ - 41242244), що припиняється в результаті реорганізації шляхом 
приєднання до Управління міського господарства Мукачівської міської ради 
(код ЄДРПОУ - 03344510) (додається). 

 
2. Матеріальні цінності Управління комунальної власності та архітектури  

Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ - 41242244) згідно передавального 
акта, передати на баланс та закріпити на праві оперативного управління 
правонаступника усіх майнових прав та обов'язків - Управління міського 
господарства Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ - 03344510). 

 
3. Уповноважити голову комісії з реорганізації Управління комунальної 

власності та архітектури  Мукачівської міської ради Буднік Володимира 
Юрійовича подати державному реєстратору передавальний акт та інші 



необхідні документи для проведення реєстраційних дій в порядку, визначеному 
чинним законодавством України. 

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управ-
ління міського господарства А. Блінова. 

 
 

Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток до 
рішення 6 сесії 
Мукачівської міської ради 
 25.03.2021 № 

 
ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

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

реорганізації Управління комунальної власності та архітектури  Мукачівської 
міської ради (код ЄДРПОУ - 41242244), що припиняється в результаті 
реорганізації шляхом приєднання до Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ - 03344510), у складі:  

 
СКЛАД КОМІСІЇ 

з реорганізації Управління комунальної власності та архітектури Мукачівської 
міської ради шляхом його приєднання до Управління міського господарства 

Мукачівської міської ради 
 
Голова комісії:       
 
Буднік Володимир Юрійович   Начальник Управління комунальної 

власності та архітектури Мукачівської 
міської ради 

 
Заступник голови комісії: 
Дзьобак Ольга Семенівна  Начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності Управління місько-
го господарства Мукачівської міської 
ради  

 
Секретар комісії: 
Масалович Олена Станіславна  Головний спеціаліст відділу архітек-

тури та містобудування 
Управління комунальної власності та 
архітектури Мукачівської міської ради 

Члени комісії: 
Кобин Марія Михайлівна  Головний спеціаліст відділу бухгал-

терського обліку та звітності Управ-
ління комунальної власності та архіте-
ктури Мукачівської міської ра  

Майданевич Яна Борисівна  Головний спеціаліст відділу архітек-
тури та містобудування 



 Управління комунальної власності та 
архітектури Мукачівської міської ради
  

Греба Вікторія Василівна   Головний спеціаліст відділу комуна-
льної власності Управління комуналь-
ної власності та архітектури Мукачів-
ської міської ради 

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

акт про передачу: 
1.  основних засобів ( Додаток 1);  
2. нематеріальних активів (земля) (Додаток 2); 
3.  дебіторської заборгованості (Додаток 3); 
4. договорів оренди майна комунальної власності (Додаток 4);  
5. договорів оренди земельних ділянок (Додаток 5); 
6. договорів сервітутного землекористування (Додаток 6); 
7. поточної документації термін якої не закінчився (опис тимчасового 

зберігання додається) (Додаток 7); 
8. документів з кадрових питань (особового складу) (опис справ з 

кадрових питань особового складу додається) (Додаток 8); 
9. справ постійного зберігання (опис справ постійного зберігання) 

(Додаток 9); 
10. документації по нематеріальним активам (земля) (Додаток 10); 
11. договорів на виконання робіт (Додаток 11). 

 
Додатки складені до цього акта є його невід'ємною частиною. 
Цей акт складено в 4 (чотирьох) примірниках. 

 
 
 
Голова комісії _________________В. Буднік 
Заступник  
голови комісії_________________ О. Дзьобак 
 
Секретар комісії  _________________ О. Масалович 
Члени комісії: 

      _________________ М. Кобин 
 
       _________________ Я. Майданевич 
 
       _________________ В. Греба 

 
 
Секретар міської ради       Я. ЧУБИРКО 


