
                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням ІІ сесії  Хустської міської ради 

VIII скликання  від 20.10.2021р. № 582 

 

 

АКТ 

приймання-передачі   

основних засобів, запасів   
 Центру позашкільної роботи Хустської міської ради (код ЄДРПОУ 22114023)  

 

         Цей Акт  складений відповідно до рішення І сесії Хустської  міської ради 

VIII скликання від 31.03.2021 року №229 «Про реорганізацію позашкільних 

навчальних закладів Хустської міської ради шляхом приєднання до Хустського 

міського центру позашкільної освіти «Сузір’я» Хустської міської ради» та 
наказу управління освіти, релігій  та у справах національностей виконавчого 

комітету Хустської міської ради від 31.03.2021 року №4 «Про створення комісії 
з реорганізації позашкільних навчальних закладів Хустської міської ради 

шляхом приєднання до Хустського міського центру позашкільної освіти 

«Сузір’я» Хустської міської ради ». 

         Комісія, утворена відповідно до зазначених вище документів   у складі: 

Голова комісії: 

Головко Оксана Йосипівна 
( ІПН 2276016925) 

 

- директор комунального закладу Хустського 

міського центру позашкільної освіти 

«Сузір’я» Хустської міської ради  

Закарпатської області 
Секретар комісії 
 

Микуляк Оксана Михайлівна 
( ІПН 3150302786) 

 

- провідний юрисконсульт управління освіти, 

релігій та у справах національностей 

виконавчого комітету Хустської міської ради 

Члени комісії: 

 

 

Мочарник Василь Васильович 

( ІПН 2206315295) 

- начальник відділу загальної середньої, 
дошкільної та позашкільної освіти 

управління освіти, релігій та у справах 

національностей виконавчого комітету 
Хустської міської ради  

Косик Світлана Юріївна 
( ІПН 2257717647) 

- головний спеціаліст управління освіти, 

релігій та у справах національностей 

виконавчого комітету Хустської міської ради 

Кричфалуші Ярослава Василівна 
( ІПН 3161908601) 

- головний економіст управління освіти, 

релігій та у справах національностей 

виконавчого комітету Хустської міської ради. 

Попович Надія Антонівна  
( ІПН 3135507823) 

- фахівець з кадрової роботи управління освіти, 

релігій та у справах національностей 

виконавчого комітету Хустської міської ради 

Щербан Світлана Миколаївна 
( ІПН 3273406625  ) 

- голова первинної профспілкової організації 
методичного кабінету, централізованої 
бухгалтерії та господарської групи 

управління освіти, релігій та у справах 

національностей 



         Комісія провела обстеження майна Центру позашкільної роботи Хустської 
міської ради, розташованого за адресою: м. Хуст вул. Небесної Сотні, будинок 
61 (код ЄДРПОУ 22114023). 

        Майно (основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, капітальні 
інвестиції, виробничі запаси, інші нефінансові активи) Центру позашкільної 
роботи Хустської міської ради, знаходяться на балансі управління освіти, 

релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської 
ради (далі - Управління) на праві оперативного управління як суб’єкта 
управління закладом освіти, структурний підрозділ якого здійснює 
бухгалтерський облік закладу освіти.  

У момент приймання-передачі до складу об’єкта передачі входить майно, 

відображене в додатках, права та обов’язки  Центру позашкільної роботи 

Хустської міської ради. 

Пропозиції комісії:  

Закріпити комунальне майно Центру позашкільної роботи Хустської 
міської ради розташованого за адресою, м. Хуст вул. Небесної Сотні, будинок 
61 (код ЄДРПОУ 22114023) за правонаступником  - Комунальний заклад 

позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Хустської 
міської ради (Код ЄДРПОУ: 35299754). Балансоутримувачу здійснити 

бухгалтерський переоблік та закріплення  майна зазначеного в додатках, за  
правонаступником  Комунальний заклад позашкільної освіти «Центр дитячої та 
юнацької творчості «Сузір’я» Хустської міської ради (Код ЄДРПОУ: 

35299754). 

До акта приймання-передачі додаються:  
1. Перелік майна (основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, 

капітальні інвестиції, виробничі запаси, інші нефінансові активи) 

Центру позашкільної роботи Хустської міської ради, розташованого за 
адресою: м. Хуст вул. Небесної Сотні, будинок 61 (код ЄДРПОУ 

22114023) станом на _________2021р. (Додаток 1) 

2. Перелік запасів Центру позашкільної роботи Хустської міської ради, 

розташованого за адресою: м. Хуст вул. Небесної Сотні, будинок 61 

(код ЄДРПОУ 22114023) станом на _______.2021р. 

Цей акт складений в п’яти оригінальних примірниках, кожен з яких має 
однакову юридичну силу.   

 

Голова 
комісії: 

Головко Оксана Йосипівна _____________ 

Секретар 

комісії 
Микуляк Оксана Михайлівна _______________ 

Члени 

комісії: 
Мочарник Василь Васильович ____________________ 

 Косик Світлана Юріївна ________________ 

 Кричфалуші Ярослава Василівна ________________ 

 Попович Надія Антонівна ________________________ 



 Щербан Світлана Миколаївна ______________________ 

 Мочарник Василь Васильович _____________________ 

                                                                                  

   «______» ______________  2021 р. 

 

 

 

Здав/ прийняв: 
Начальник управління освіти , релігій та у справах національностей 

виконавчого комітету Хустської міської ради              

 

 

Калинич Олеся Василівна                                           ____________________ 

                                                                                                          МП 

 

 

Прийняв/ здав:   
Хустський міський голова 
Кащук Володимир Павлович                                  ____________________ 

                                                                                                  МП 
 

 

 


