
          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                         рішенням І сесії Хустської міської ради 

                                                                                         VІІІ скликання від 30.06.2021 року № 394 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

30.06.2021  м.  Хуст

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

майна, активів та зобов’язань Хустського міського територіального 

центру соціального обслуговування  надання соціальних послуг Хустської 
міської ради 

Ми, що підписалися нижче, члени комісії з реорганізації юридичної особи 

– Хустський міський територіальний центр соціального обслуговування, 

створеної рішенням І сесії VІІІ скликання Хустської міської ради  від 31 

березня 2021 року за № 219 «Про початок реорганізації Хустського міського 

територіального центру соціального обслуговування шляхом приєднання до 

Центру надання соціальних послуг Хустської міської ради », у складі: 
 

Голова комісії : Калин Василь Юрійович – заступник міського голови, ІПН 

3105902735, 

Члени комісії: Елек Марина Павлівна – начальник управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету Хустської міської ради , ІПН 

2542612524, 

                         Костик Людмила Романівна – начальник відділу праці та 
зайнятості населення управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету Хустської міської ради , ІПН 2654202848, 

                         Гузенко Світлана Василівна – головний бухгалтер  Хустського 

міського територіального центру ІПН 2542602962, 

керуючись ст.. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до ст.. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, ст.. 4, 17 Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань», ст.. 2 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Порядку подання 

фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 лютого 2000 року № 419, Положення про інвентаризацію активів та 
зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 

вересня 2014 року № 879, склали даний Передавальний акт про наступне: 

1. Усі зобов’язання Хустського міського територіального центру 

соціального обслуговування  перед кредиторами, дебіторами, усі права та 

обов'язки, а також активи і пасиви переходять до правонаступника – Центру 

надання соціальних послуг Хустської міської ради, а саме: 
1.1. Необоротні активи (залишкова вартість) – 15374.00 грн.., у тому числі: 
- основні засоби – 35136,00 грн.., знос 24290,00, залишкова вартість – 10846,00  

- інші необоротні матеріальні активи - 9056,00 грн.., знос 4528,00 грн., 

залишкова вартість – 4528,00 грн.  

1.2. Грошові кошти на рахунку в казначействі спеціальний фонд – 3974,69 

грн.. 



2. Крім того до правонаступника – Центру надання соціальних послуг 
Хустської міської ради передається організаційно-розпорядча документація, яка 

велась у Хустському міському територіальному центрі соціального 

обслуговування.  

3. Комісією з реорганізації юридичної особи шляхом приєднання вчинені всі 
передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи 

- Хустський міський територіальний центр соціального обслуговування . 

 

Передавальний акт складено від «    »___________2021 року, в 3-х примірниках. 

 

 

 

Голова комісії :                                                     Калин Василь Юрійович 

  

Члени комісії:                                                        Елек Марина Павлівна  

 

                                                                                Костик Людмила Романівна  

 

                                                                                Гузенко Світлана Василівна  

 

Додатки до передавального акта: 
Додаток 1 Основні засоби. 

Додаток 2 Інші необоротні матеріальні активи. 

Додаток 3 Грошові кошти на рахунку в казначействі. 
Усього 3 аркуші. 
 

  

 

         Передав                    ___________________Василь КАЛИН 

 

         Прийняв                  ___________________Валентин БОСИЙ-МІРЯВЕЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


