
                                                                   

                                                                                   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 31 грудня 2020 

№19/02-05 «Про затвердження складу комісії» у складі:  

 

Голова комісії: 
Подолей Іван Васильович – заступник міського голови 

 

Секретар комісії: 
Сима Оксана Юріївна - начальник відділу комунальної власності управління з 

питань майна комунальної власності виконавчого комітету Хустської міської 

ради  

 

Члени комісії: 
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  

Прокоп Любов Михайлівна - головний спеціаліст-бухгалтер відділу 

комунальної власності управління з питань майна комунальної власності 

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 

Казанцева Л.М. – в.о. директора КНП «Хустська районна стоматологічна 

поліклініка»; 

Молочна М.М. – головний бухгалтер КНП «Хустська районна стоматологічна 

поліклініка». 

 

склали цей акт про наступне: 

 

 1. Правонаступництво щодо майна (оборотних та необоротних активів) 

комунального некомерційного підприємства «Хустська стоматологічна клініка» 

переходить правонаступнику – Хустська міська рада (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 І.В. 

 

Секретар комісії:                                            Сима О.Ю. 

 

Члени комісії:                                                                                                                   

                                                                        Гелеван В.І. 

                                                                

                                                                 Орос В.В. 

                                                              

                                                                 Прокоп Л.М. 

                                                                    

                                                                Гуменюк Н.О. 

 

За згодою:                                                      Станко М.І. 

                                                                

                                                                Жупан С.З. 

                                                                 

                                                                Тесличко Є.В. 

                                                                

                                                                Казанцева Л.М. 

                                                                 

                                                                Молочна М.М. 

 

 

Додатки до передавального акту на ____ аркушах. 

 

 

 
        "____" _________________2021 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                    Василь ГУБАЛЬ 

 

 


