
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   23 сесія 8-го скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

_______________          м. Мукачево     №______ 

 

 

Про затвердження передавального акта Центру культури та відпочинку 

«Паланок», що припиняється в результаті реорганізації шляхом приєднання  

  

    

Розглянувши подання комісії з реорганізації Центру культури та 

відпочинку «Паланок» (код ЄДРПОУ - 25450891) шляхом приєднання до 

комунального закладу «Палац культури і мистецтв» Мукачівської міської ради 

(код ЄДРПОУ - 02228090), на виконання рішення 15 сесії Мукачівської міської 

ради 8 скликання №528 від 30.09.2021 року «Про реорганізацію Центру 

культури та відпочинку «Паланок» шляхом приєднання до комунального 

закладу «Палац культури і мистецтв» Мукачівської міської ради», враховуючи 

лист Міністерства культури та інформаційної політики України №1437/4.10.9 

від 29.11.2021 року, відповідно до статей 104, 106, 107 Цивільного кодексу 

України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань гуманітарної політики (протокол №6 від 22.02.2022 

р.), керуючись статтею 25, пунктом 30 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 

59, частиною 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити передавальний акт щодо майна, активів та зобов'язань                        

Центру культури та відпочинку «Паланок» (код ЄДРПОУ - 25450891), що 

припиняється в результаті реорганізації шляхом приєднання до комунального 

закладу «Палац культури і мистецтв» Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ 

- 02228090) (додається). 

 

2. Матеріальні цінності Центру культури та відпочинку «Паланок» (код 

ЄДРПОУ - 25450891) згідно з передавальним актом, передати на баланс та 

закріпити на праві оперативного управління правонаступника усіх майнових 

прав та обов'язків - комунального закладу «Палац культури і мистецтв» 

Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ - 02228090). 

 

3. Уповноважити голову комісії з реорганізації Центру культури та 

відпочинку «Паланок» Ірину Калій подати державному реєстратору 

передавальний акт та інші необхідні документи для проведення реєстраційних 

дій в порядку, визначеному чинним законодавством України. 
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4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Мукачівської міської ради Ростислава Федіва та постійну комісію з питань 

гуманітарної політики. 

 

 

Міський голова                                                                                         А. БАЛОГА 

 

 

 

 

 


