
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням І сесії Хустської міської ради 

VІІІ скликання від 31.05.2021 року №318 

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

 

м. Хуст«31» травня 2021 року 

 

 

 

Передавальний акт 
 

Основних засобів,інших матеріальних активів, запасів Територіального центру 

соціального обслуговування(надання соціальних послуг) Хустської міської ради (код 

ЄДРПОУ 22102600),що знаходиться за адресою: 90400, Закарпатська обл.,м.Хуст, 

вул. .Небесної Сотні,122. 

На виконання рішення І сесії Хустської міської ради VIII скликання від 29.01.2021 

року за №99 «Про припинення діяльності юридичної особи –Територіальний центр 

соціального обслуговування(надання соціальних послуг) Хустської  міської ради  в 

результаті ліквідації територіального центру». 

 

Комісія в складі: 
 

№ п/п ПІБ  Посада 

1 Калин Василь Юрійович Голова 

комісії 

Заступник міського 

голови 

2 Елек Марина Павлівна Член 

комісії 

Начальник 

управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету Хустської 

міської ради 

3 Костик Людмила Романівна Член 

комісії 

Начальник відділу 

праці та зайнятості 

населення 

управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету Хустської 

міської ради. 

4. Човганин Ніна Павлівна Член 

комісії 

Головний 

бухгалтер 

територіального 

центру соціального 

обслуговування 

(надання 

соціальних послуг) 



Хустської міської 

ради 
 

Склали даний передавальний акт про наступне: 

      Хустська міська рада Код ЄДРПОУ  _________ місце знаходження  м.Хуст,. вул. 

900-річчя Хуста, 27  внаслідок ліквідації територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Хустської міської ради є 

правонаступником основних засобів, матеріальних активів та запасів, а саме: 
 

 

 

№ 

п\п 
Назва рахунку  Сума 

 

 Примітка 

1 2 3 5 

1 Основні засоби   Додаток № 1 

2 Балансова (залишкова) вартість 60 252,00  

3 Знос 78 768,00  

4 Первісна вартість 139020,00  

5 в тому числі по рахунках:   

6 1015 Транспортні засоби 37329,00  

7. Інші необоротні матеріальні 
активи  1 113 

 Додаток №2 

 Балансова (залишкова) вартість 105941,38  

 Знос 131908,35  

 Первісна вартість 237849,73  

 1114 Білизна,постільні речі, 
одяг та взуття 

 Додаток №3 

 Балансова (залишкова) вартість 69446,46  

 Знос 28053,75  

 Первісна вартість 97500,21  

8 1511 Продукти харчування 

(позабалансова) 

34875,45 

3552,74 

Додаток №4 

9 1512 Медикаменти 25278,86 Додаток №5 

10 1513 Господарські матеріали 

і канцелярське 
приладдя,будівельні та 

господарські матеріали 

66666,16 Додаток №6 

11 1514 Паливо,горючі і 
мастильні матеріали 

4421,10 Додаток №8 

  в тому числі 1514/1 АЗС : 

1514/2 

3598,20 

822,90 

 

12 1812 Малоцінні та 

швидкозношувані предмети 

94295,92 Додаток №7 

13 Гуманітарна допомога 

(позабалансова) 

 Додаток №9 

 1113 Інші необоротні 

матеріальні активи 

  

 Залишкова вартість 11218,00  

 Знос 8435,00  

 Первісна вартість 19653,00  

 1114 Білизна,постільні речі, 
одяг та взуття 

  

 Залишкова вартість 6883,00  

 Знос 6583,00  

 Первісна вартість 7541,00  

14 Розрахунки за операціями з   



внутрівідомчої передачі 
майна 

15 Інші кошти   

 В тому числі по рахунках:   

 331 Грошові документи   

16 Рахунки в банках   

 Рахунки загального фонду   

 Рахунки спеціального фонду   

 Рахунки в іноземній валюті   

17 Рахунки в казначействі 
загального фонду 

 Додаток №10 

18 Рахунки в казначействі 
спеціального фонду 

1028 861,25 Додаток №11 

 в тому числі:   

 Спеціальні реєстраційні 

рахунки для обліку коштів 

отриманих як плата за послуги 

475045,36  

 Інші доходи від необмінних 

операцій 

553 815,89  

 Разом 
 

1759515,51  

    

 

 

 

Примітка : додатки №1,№2 №3,№4№5,№6,№7,№8,№9,№10,№11 додаються до 

передавального акту. 

 

2.Передавальний акт  складено комісією з ліквідації,склад якої визначений згідно 

рішення І сесії Хустської міської ради VIII скликання від 29.01.2021 року за №99 

«Про припинення діяльності юридичної особи –Територіальний центр соціального 

обслуговування(надання соціальних послуг) Хустської  міської ради  в результаті 

ліквідації територіального центру» 

Додатки до даного акту  приймання-передачі є його невід’ємною частиною. 

 

 

Передавальний акт від «31» травня 2021 р. з додатками складено  на 45 

аркушах та в 3  примірниках. 

 

Акт підписано : 
 

 

№ п/п                       ПІБ            Посада  Підпис 

1 Калин Василь Юрійович Заступник міського 

голови 

 

2 Елек Марина Павлівна Начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

Хустської міської 

ради 

 

3 Костик Людмила Романівна Начальник відділу 

праці та зайнятості 

населення управління 

соціального захисту 

 



населення 

виконавчого комітету 

Хустської міської 

ради. 

4. Човганин Ніна Павлівна Головний бухгалтер 

територіального 

центру соціального 

обслуговування 

(надання соціальних 

послуг) Хустської 

міської ради 

 

 

 

 

Передав                                                                                       Прийняв 

 

 

_______________ Василь КАЛИН                                        _______________ Володимир  КАЩУК 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                          Василь ГУБАЛЬ 


