
    ЗАТВЕДЖЕНО 

                                                                                        рішенням І сесії Хустської міської ради  

                                                                                        VІІІ скликання від 31.03.2021 №186 

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

 

с.Крива          «26» лютого 2021 року 

 

Ми, що нижче підписалися, від імені Кривської сільської ради 

Хустського району Закарпатської області, голова та члени Комісії по 

реорганізації Кривської сільської ради, створеної відповідно дорішення 

І сесії VІІІ скликання Хустської міської ради від 17.12.2020 №14 "Про 

припинення в результаті реорганізації сільських рад шляхом 

приєднання до Хустської міської ради", у складі: 

Голова комісії: 
Кащук Володимир Павлович міський голова (РНОК 2143003379) 

Члени комісії: 
Губаль Василь Іванович - секретар ради (РНОК2462711615 ); 

Фетько Іван Михайлович заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради (РНОК 2302711798); 

Сабадош Василь Михайлович- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради (РНОК 3129608254); 

Подолей Іван Васильович - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради (РНОК 3114202317); 

Калин Василь Юрійович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3105902735); 

Маханець Генрієтта Василівна - керуюча справами (РНОК 3445500385); 

Гуменюк Наталія Олександрівна - начальник управління з питань юридично-

правового забезпечення діяльності ради (РНОК 2971206180); 

Глеба Марина Григорівна - начальник фінансового управління (РНОК 

2591211021); 

Гелеван Вікторія Іванівна - начальник управління з питань майна 

комунальної власності (РНОК 3010400103); 

Мочарник Василь Васильович - начальник управління освіти, релігій та у 

справах національностей (РНОК 2206315295); 

Мальцева Маргарита Федорівна заступник начальника управління економіки 

(РНОК 2219604205); 

Власюк Володимир Володимирович - начальник управління культури, 

молоді та спорту (РНОК 2509416273); 

Бойко Орест Володимирович - начальник управління житлово- комунального 

господарства (РНОК 2136614256); 

Білич Іван Миколайович - начальник відділу з питань діяльності 

правоохоронних органів, мобілізаційної роботи та надзвичайних ситуацій 

(РНОК 2139521196); 



Феоктістова Світлана Іванівна - начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності - головний бухгалтер (РНОК 2571602846); 

Орос Василь Васильович - начальник відділу архітектури та містобудування 

(РНОК 2766515574); 

Олашин Мар’яна Іванівна - начальник відділу державної реєстрації - 

державний реєстратор (РНОК 2733808404); 

Медвідь Олеся Федорівна - начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи (РНОК 2852222303); 

Хоруженко Ольга Петрівна - головний спеціаліст секретаріату (РНОК 

3098201627); 

Штефуца Степан Миколайович - начальник комунального підприємства 

«Хусттепло» (РНОК 2164104091); 

Тарчинець Оксана Михайлівна - головний бухгалтер Кривської сільської 

ради (РНОК 3056511047), 

керуючись ст. 104, 105, ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, ст. 25, 

26, 59, п. 6-1 Розділу 5«Прикінцеві і перехідні положення» Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 4, 17 Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань», ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», склали цей акт про наступне: 

 

1. Хустська міська рада (ЄДРПОУ 34005221), 

місцезнаходження: вул. 900-річчя Хуста, 27, м. Хуст,Закарпатської 

області) внаслідок реорганізації Кривської сільської ради Хустського 

району Закарпатської області (ЄДРПОУ04350079, місцезнаходження: 

вул. Миру, 2А, с. Крива, Хустського району, Закарпатської області) 

шляхом приєднання до Хустської міської ради - єправонаступником 

майна, активів та зобов’язань Кривської сільської ради Хустського 

району Закарпатської області станом на 01.01.2021 р., а саме: 

Необоротних активів (балансова вартість) – 902 242 грн., у тому числі: 

- основні засоби – 836 884 грн.; 

- інші необоротні матеріальні активи – 65 358 грн.; 

- Виробничі запаси – 0 грн.; 

- Грошових коштів – ________ грн.; 

- Дебіторської заборгованості – __________ грн., у тому числі: 

перед бюджетом – ________ грн.; 

- з оплати праці – ________ грн.; 

- Кредиторської заборгованості – _________ грн., у тому числі: 

перед бюджетом – ________ грн.; 

з оплати праці – _________ грн.; 

 

2. Разом із майном Кривської сільської ради Хустського району 

Закарпатської області Хустська міська рада приймає наявну технічну 

документацію на об’єкти основних засобів та документів, які 



підтверджують право власності або користування земельними 

ділянками. 

 

Додатки до Передавального акту: 13 на аркушах. Усього: 17 аркушів. 

Комісія з реорганізації Кривської сільської ради: 

Голова комісії: 

Хустський міський голова __________________ В.П.Кащук 
      (посада)                              (підпис)           (ініціали та прізвище) 

Члени комісії: 

Секретар ради __________________ В.І.Губаль 
      (посада)                         (підпис)           (ініціали та прізвище) 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради                                     __________________ І.М.Фетько 
      (посада)                            (підпис)           (ініціали та прізвище) 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради         __________________ В.М.Сабадош 
      (посада)                              (підпис)           (ініціали та прізвище) 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради         __________________ І.В.Подолей 
      (посада)                              (підпис)           (ініціали та прізвище) 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради         __________________ В.Ю.Калин 
      (посада)                              (підпис)           (ініціали та прізвище) 

Керуюча справами __________________ Г.В.Маханець 
      (посада)                              (підпис)           (ініціали та прізвище) 

Начальник управління з питань 

юридично-правового  

забезпечення діяльності ради   __________________ Н.О.Гуменюк 
      (посада)                              (підпис)           (ініціали та прізвище) 
 

Начальник фінансового управління________________ М.Г.Глеба 
      (посада)                             (підпис)           (ініціали та прізвище) 

Начальник управління з питань 

майна комунальної власності __________________ В.І.Гелеван 
      (посада)                              (підпис)           (ініціали та прізвище) 

Начальник управління освіти, релігій 

та у справах національностей________________ В.В.Мочарник 
      (посада)                              (підпис)           (ініціали та прізвище) 

Заступник начальника 

управління економіки          ________________ М.Ф.Мальцева 
      (посада)                              (підпис)        (ініціали та прізвище) 



Начальник управління 

культури, молоді та спорту  __________________ В.В.Власюк 
      (посада)                              (підпис)         (ініціали та прізвище) 

Начальник управління житлово- 

комунального господарства__________________ О.В.Бойко 
      (посада)                              (підпис)           (ініціали та прізвище) 

Начальник відділу з питань 

діяльностіправоохоронних органів, 

мобілізаційної роботи 

та надзвичайних ситуацій         __________________ І.М.Білич 
      (посада)                              (підпис)           (ініціали та прізвище) 

Начальник відділу бухгалтерського 

обліку тазвітності – 

головний бухгалтер        __________________ С.І.Феоктістова 
      (посада)                              (підпис)           (ініціали та прізвище) 

Начальник відділу архітектури 

та містобудування    __________________ В.В.Орос 
      (посада)                          (підпис)         (ініціали та прізвище) 

Начальник відділу державної 

реєстрації – державний реєстратор__________________ М.І.Олашин 
      (посада)                        (підпис)           (ініціали та прізвище) 

Начальник відділу організаційної 

та кадрової роботи  __________________ О.Ф.Медвідь 
      (посада)                         (підпис)          (ініціали та прізвище) 

Головний спеціаліст секретаріату __________________ О.П.Хоруженко 
      (посада)                           (підпис)        (ініціали та прізвище) 

Начальник комунального 

підприємства «Хусттепло»__________________ С.М.Штефуца 
      (посада)                              (підпис)           (ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер  

Кривської сільської ради  _______________О.М.Тарчинець 
      (посада)                                                                (підпис)                          (ініціали та прізвище) 

 

Об’єкти оборотних та необоротних активів:   

 

здав         Головний бухгалтер Кривської сільської ради      ____________ О.М.Тарчинець 

                                          (посада)                                                           (підпис)      (ініціали та прізвище)                                                                  

 

прийняв  Начальник управління з питань майна 

                 комунальної власності                               ____________ В.І.Гелеван 

                                          (посада)                                  (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                      Василь ГУБАЛЬ                             

 


