
                                                                                               

       ЗАТВЕРДЖУЮ 

                  Начальник   управління охорони              

                  здоров’я Ужгородської  міської   ради 

                                                                                  __________________   В. РЕШЕТАР   

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

прав, зобов’язань та майна станом на 01 березня 2019 року 

 
комунального закладу «Ужгородський міський пологовий будинок» 

 

правонаступнику — Комунальному некомерційному підприємству «Ужгородський 

міський пологовий будинок» Ужгородської міської ради» 

 

Підстави: рішення Ужгородської міської ради від 13 грудня 2018 року   №1325 «Про 

реорганізацію комунального закладу «Ужгородський міський пологовий будинок» шляхом 

перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Ужгородський міський пологовий 

будинок» Ужгородської міської ради»; Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV; 

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI; Закон України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, План рахунків 

бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів 

України від 31.12.2013 № 1203. 

 

Керуючись зазначеними вище нормативно-правовими актами, комісія з реорганізації 

комунального закладу «Ужгородський міський пологовий будинок» Ужгородської міської 

ради, у складі: 

Онопко Олег Юрійович - головний лікар Ужгородського міського  пологового 

будинку, голова комісії (ІПН: 2671200012) 

Пантьо Вікторія Андріївна - заступник головного лікаря по наданню акушерсько-

гінекологічної допомоги Ужгородського міського пологового будинку, заступник голови 

комісії (ІПН: 2522103223) 

Куліс Марія Емерихівна - головний економіст Ужгородського міського пологового 

будинку, секретар комісії (ІПН: 1777205603) 

Членів комісії: 

Решетар Василь Васильович - начальник управління охорони здоров'я (ІПН: 

2123903510) 

Кирлик Іванна Карлівна – начальник фінансово-економічного відділу управління 

охорони здоров'я (ІПН: 3076812425) 

Лендєл Наталія Василівна - головний бухгалтер Ужгородського міського пологового 

будинку (ІПН: 2671502625) 

Русин Ірина Андріївна - головна акушерка Ужгородського  міського пологового 

будинку (ІПН: 2062004946) 

Хмара Тетяна Михайлівна - провідний бухгалтер Ужгородського міського пологового 

будинку (ІПН: 2967805502) 

Цифра Оксана Миколаївна - голова профкому Ужгородського міського пологового 

будинку (ІПН: 2622217726) 

 

склала цей Передавальний акт про те, що всі зобов’язання перед кредиторами, усі права та 

обов’язки, а також усі активи та пасиви комунального закладу «Ужгородський міський 

пологовий будинок» Ужгородської міської ради переходять до Комунального 



некомерційного підприємства «Ужгородський міський пологовий будинок» Ужгородської 

міської ради» (далі — Правонаступник), а саме:  

 
АКТИВ Код рядка Станом на 

01.03.2019 

Субрахунки бухгалтерського 

обліку 

1 2 3 4 

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ 

Основні засоби: 1000 1 243 322 589  

первісна вартість 
1001 1 278 717 520 1011, 1013, 1014, 1015, 1016, 

1113, 1114 

знос 1002 35 394 931 1411, 1412 

Інвестиційна нерухомість: 1010 -  

первісна вартість 1011 -  

знос 1012 -  

Нематеріальні активи: 1020 -  

первісна вартість 1021 -  

накопичена амортизація 1022 -  

Незавершені капітальні інвестиції 1030 -  

Довгострокові біологічні активи: 1040 -  

первісна вартість 1041 -  

знос 1042 -  

Запаси 
1050 5 730 891 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 

1812 

Виробництво 1060 -  

Поточні біологічні активи 1090 -  

Усього за розділом І 1095 1 249 053 480  

ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ 

Довгострокова дебіторська 
заборгованість 

1100 -  

Довгострокові фінансові 

інвестиції 
1110 -  

Поточна дебіторська 
заборгованість: 

    

за розрахунками з бюджетом 1120 -  

за розрахунками за товари, 

роботи, послуги 
1125 27 739 2111 

за наданими кредитами 1130 -  

за виданими авансами 1135 -  

за розрахунками із соціального 

страхування 
1140 -  

за внутрішніми розрахунками 1145 -  



інша поточна дебіторська 

заборгованість 
1150 -  

Поточні фінансові інвестиції 1155 -  

Грошові кошти та їх еквіваленти 
розпорядників бюджетних коштів 

та державних цільових фондів: 

  
 

у національній валюті, у т. ч — 1160 5 534 336 2313 

у касі  1161 21 582  

у казначействі 1162 5 512 754 2313 

в установах банків 1163 -  

                   у  дорозі 1164 -  

в іноземній валюті 1165 4 318  

Кошти бюджетів та інших 

клієнтів: 
 -  

на єдиному казначейському 
рахунку 

1170 -  

на рахунках в установах банків, 

у т. ч.  
1175 -  

у національній валюті 1176 -  

в іноземній валюті 1177 -  

Інші фінансові активи 1180 -  

Усього за розділом ІІ 1195 5 566 393  

ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ 

ПЕРІОДІВ 

1200 -  

БАЛАНС 1300 1 254 619 872  

ПАСИВ 

 
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Внесений капітал 1400 1 249 431 784 5111 

Капітал у дооцінках 1410 -  

Фінансовий результат  1420 1 660 432 5511, 5512 

Капітал у підприємствах 1430 -  

Резерви  1440 -  

Цільове фінансування 1450 - 5411 

Усього за розділом І 1495 1 251 092 216  

II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Довгострокові зобов’язання:      

за цінними паперами 1500 -  



за кредитами 1510 -  

інші довгострокові 

зобов’язання  
1520 -  

Поточна заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями 

1530 -  

Поточні зобов’язання:     

за платежами до бюджету 1540 277 945 6311 

за розрахунками за товари, 
роботи, послуги 

1545 -  

за кредитами 1550 -  

за одержаними авансами  1555 -  

за розрахунками з оплати праці 1560 1 113 000 6514, 6515, 6516, 6518 

за розрахунками із соціального 
страхування 

1565 306 119 6313 

за внутрішніми розрахунками  1570 -  

інші поточні зобов’язання  1575 1 830 591 6611 

            за цінними паперами 1576 -  

Усього за розділом ІІ 1595 3 527 655  

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  1600 -  

ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ 

ПЕРІОДІВ  
1700 -  

БАЛАНС 1800 1 254 619 872  

 

Разом  із  майном  передаються  наявна  технічна  документація  на  об’єкти  основних  

засобів  та  документи, які  підтверджують  права  на  володіння, користування  та  

розпорядження  об’єктами  нематеріальних  активів. 

 

Разом із майном передаються трудові книжки та особові справи працівників. 

 

До правонаступника переходить документаційний фонд комунального закладу 

«Ужгородський міський пологовий будинок»:  

1. організаційно-розпорядча документація,  

2. бухгалтерська документація,  

3. медичні картки  

4. журнали обліку. 

 

Комісія здійснила всі передбачені законодавством дії з припинення шляхом 

перетворення юридичної особи — комунальний заклад «Ужгородський міський пологовий 

будинок» Ужгородської міської ради. 

 

Передавальний акт складено у двох примірниках. 

 

 

 

Голова  комісії :                   _____________________  О.Ю. Онопко 



 

Заступник голови комісії    _____________________ В.А.Пантьо 

 

Секретар комісії                   _____________________ М.Е. Куліс 

Члени  комісії :                    _____________________ В.В.Решетар 

                                               _____________________ І.К. Кирлик 

    _____________________ Н.В.Лендєл 

                                               _____________________ І.А. Русин 

    _____________________ Т.М.Хмара 

                                               _____________________ О.М.Цифра 


