
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                    І  СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  

РІШЕННЯ № 

 
 

2021      м. Хуст 
 

Про затвердження передавального акту 

  

 Розглянувши поданий комісією Хустської міської ради передавальний 

акт, керуючись рішенням І сесії VIII скликання Хустської міської ради №42 від 

30.12.2020, підпунктами 1, 4 та 9 пункту 6-1, підпунктами 1, 3 та 12 пункту 6-2 

розділу V Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве 
самоврядування», пункту 4 Закону України «Про передачу об’єктів права 
держаної та комунальної власності», враховуючи висновок постійної комісії з 
питань контролю за проведенням управлінням комунальної власності, житлово-

комунального господарства та містобудування, сесія Хустської міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Затвердити передавальний акт, складений комісією з приймання-

передавання майна, про прийняття у комунальну власність територіальної 
громади Хустської міської ради (код ЄДРПОУ 34005221) комунального 

некомерційного підприємства «Хустська центральна лікарня імені Віцинського 

Остапа Петровича» Хустської міської ради Закарпатської області, 
місцезнаходження юридичної особи: 90400, Закарпатська область, м. Хуст, вул. 

І.Франка, 113, та майна (оборотні та необоротні активи), яке знаходиться на 
балансі юридичної особи, згідно додатку 1.  

          2. Управлінню з питань майна комунальної власності провести державну 

реєстрацію майна комунальної власності. 
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань контролю за проведенням управлінням комунальної власності, житлово-

комунального господарства та містобудування. 

Міський голова Володимир КАЩУК 

Сима 

                                                              

 

 

 

 



                                                                              Додаток 1 

                                                                  до рішення І сесії Хустської міської ради 

                                                                  VIII скликання №____ від _____ 2021 року 

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

 

Ми, що нижче підписалися, голова, секретар та члени комісії з приймання-

передавання майна (оборотних та необоротних активів) Хустської міської ради, 

створеної розпорядженням Хустського міського голови  від 05 січня 2021 

№2/02-05 «Про затвердження складу комісії» у складі:  
Голова комісії: 
Подолей Іван Васильович – заступник міського голови 

Секретар комісії: 
Сима Оксана Юріївна - начальник відділу комунального майна управління з 
питань майна комунальної власності виконавчого комітету Хустської міської 
ради  

Члени комісії: 
Фетько Іван Михайлович – заступник міського голови 

Гелеван Вікторія Іванівна – начальник управління з питань майна комунальної 
власності виконавчого комітету Хустської міської ради 

Орос Василь Васильович – начальник відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Хустської міської ради  

Гуменюк Наталія Олександрівна – начальник управління з питань юридично-

правового забезпечення діяльності ради виконавчого комітету Хустської 
міської ради  

За згодою: 

Станко Михайло Іванович – заступник голови районної ради 

Жупан Сюзанна Золтанівна – начальник відділу по забезпеченню повноважень 
щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад 

Тесличко Євгенія Василівна – начальник відділу юридичного забезпечення, 

діяльності по роботі з кадрами та зверненнями громадян виконавчого апарату 

районної ради 

Пристая Михайло Михайлович – директор КНП «Хустська центральна лікарня 

імені Віцинського Остапа Петровича» Хустської районної ради Закарпатської 
області 
Чегіль Володимир Іванович заступник директора з господарської діяльності 
КНП «Хустська центральна лікарня імені Віцинського Остапа Петровича» 

Хустської районної ради Закарпатської області 
 

склали цей акт про наступне: 
 

1. Правонаступництво щодо майна (оборотних та необоротних активів) 

комунального некомерційного підприємства «Хустська центральна лікарня 

імені Віцинського Остапа Петровича» переходить правонаступнику – Хустська 
міська раді (додаток 2). 

2. Разом з майном передається наявна технічна документація на об’єкти  



основних засобів та документи, які підтверджують право на володіння, 

користування та розповсюдження об’єктами нематеріальних активів. 

 

 

Голова комісії                                                Подолей Іван Васильович 

 

Секретар комісії                                            Сима Оксана Юріївна 
 

Члени комісії                                                 Фетько Іван Михайлович 

                                                                     

                                                                       Гелеван Вікторія Іванівна 
                                                                

                                                                Орос Василь Васильович 

                                                                    

                                                                Гуменюк Наталія Олександрівна 
 

За згодою                                                      Станко Михайло Іванович 

                                                                

                                                               Жупан Сюзанна Золтанівна 
                                                                 

                                                               Тесличко Євгенія Василівна 
                                                                

                                                               Пристая Михайло Михайлович 

                                                                 

                                                               Чегіль Володимир Іванович 

 

 

Додатки до передавального акту на ____ аркушах. 

 

 

 
        "____" _________________2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


