
    ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник управління охорони 

здоров’я Ужгородської міської ради 

       М.П._______________В.В.Решетар 

     

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

комунального закладу «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» 

 

  На виконання рішення ХХХ сесії VII скликання Ужгородської міської ради 

від «13» грудня 2018 року № 1326 «Про реорганізацію комунального закладу 

«Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» шляхом перетворення у 

комунальне некомерційне підприємство «Ужгородська міська дитяча клінічна 

лікарня Ужгородської міської ради», керуючись Цивільним кодексом України, 

комісія з реорганізації у складі: 

Голова комісії: 

Рошко Ігор Гаврилович – головний лікар комунального закладу «Ужгородська 

міська дитяча клінічна лікарня» (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 2265703998); 

Заступник голови комісії: 

Небесник Юрій Іванович – заступник головного лікаря з лікувальної роботи 

комунального закладу «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2165719876); 

Секретар комісії: 

Матвеєва Тетяна Миколаївна – заступник головного лікаря з економічних питань 

комунального закладу «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2218204166); 

Члени комісії: 

Решетар Василь Васильович – начальник управління охорони здоров’я 

Ужгородської міської ради (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 2123903510); 

Кирлик Іванна Карлівна – начальник фінансово-економічного відділу управління 

охорони здоров’я Ужгородської міської ради (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 3076812425); 

Глущенко Наталія Миколаївна – головний бухгалтер комунального закладу 

«Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 2153403667); 

Бухлак Марта Михайлівна – головна медична сестра комунального закладу 

«Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 2129304369). 

  Склали цей Передавальний акт про те, що правонаступництво щодо усього 

майна, всіх прав та обов’язків, а також активів та пасивів комунального закладу 

«Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» переходить правонаступнику – 

Комунальному некомерційному підприємству «Ужгородська міська дитяча 

клінічна лікарня Ужгородської міської ради», а саме: 

 



АКТИВ 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

І. НЕФІНАНСОВІ 

АКТИВИ 

 

Основні засоби: 1000 - 111 244 926 

     первісна вартість 1001 - 116 177 664 

     знос 1002 - 4 932 738 

Інвестиційна нерухомість 1010 - - 

     первісна вартість 1011 - - 

     знос 1012 - - 

Нематеріальні активи: 1020 - 59 700 

     первісна вартість 1021 - - 

     накопичена амортизація 1022 - - 

Незавершені капітальні інвестиції 1030 - - 

Довгострокові біологічні активи 1040 - - 

     первісна вартість 1041 - - 

     накопичена амортизація 1042 - - 

Запаси 1050 - 2 560 126 

Виробництво 1060 - - 

Поточні біологічні активи 1090 - - 

Усього за розділом І 1095 - - 

ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ  

Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - - 

Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: 1110 - - 

     цінні папери, крім акцій 1111     

     акції та інші форми участі в капіталі 1112     

Поточна дебіторська заборгованість       

     за розрахунками з бюджетом 1120 - - 

     за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 - - 

     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 тому числі в: 1160 - - 

           касі 1161 - 148 

           казначействі 1162 - 1 858 054 

           установах банків 1163 - - 

           дорозі 1164 - - 

     іноземній валюті 1165 - - 

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:       

     єдиному казначейському рахунку 1170 - - 

     рахунках в установах банків у тому числі в: 1175 - - 

           національній валюті 1176 - - 



           іноземній валюті 1177 - - 

Інші фінансові активи 1180 - - 

Усього за розділом ІІ 1195 - - 

ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 - - 

БАЛАНС 1300 - 115 811 754 

ПАСИВ 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

ТА ФІНАНСОВИЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

 

Внесений капітал 1400 - 6 510 378 

Капітал у дооцінках 1410 - 105 638 813 

Фінансовий результат 1420 - 2 171 755 

Капітал у підприємствах 1430 - - 

Резерви 1440 - - 

Цільове фінансування 1450 - - 

Усього за розділом І 1495 - - 

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 - - 

     за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 - - 

     за кредитами 1550 - - 

     за одержаними авансами 1555 - - 

     за розрахунками з оплати праці 1560 - 1 039 225 

     за розрахунками із соціального страхування 1565 - 88 800 

     за внутрішніми розрахунками 1570 - 362 783 

     інші поточні зобов’язання, з них: 1575 - - 

            за цінними паперами 1576 - - 

Усього за розділом ІІ 1595 - - 

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  1600 - - 

ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ  1700 - - 

БАЛАНС 1800 - 115 811 754 

 

 Разом із майном до правонаступника комунального некомерційного 

підприємства «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня Ужгородської міської 

ради» передається організаційно – розпорядча документація, яка велась у 

комунальному закладі «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня», а також 

бухгалтерська та податкова документація. 

 Крім того, передаються залишки по бухгалтерських рахунках, в 

т.ч.залишки коштів, що склались на спеціальних реєстраційних рахунках по 



спеціальному фонду станом на ____, реєстр дебіторської та кредиторської 

бухгалтерської та податкової заборгованості. 

 

Голова комісії: 

Головний лікар комунального закладу  

«Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня»  

(реєстраційний номер облікової картки  

платника податків – 2265703998)  _____________Рошко Ігор Гаврилович; 

 

Заступник голови комісії: 

Заступник головного лікаря з лікувальної  

роботи комунального закладу «Ужгородська  

міська дитяча клінічна лікарня»  

(реєстраційний номер облікової картки  

платника податків – 2165719876) ______________Небесник Юрій Іванович; 

 

Секретар комісії: 

Заступник головного лікаря з економічних  

питань комунального закладу «Ужгородська  

міська дитяча клінічна лікарня»  

(реєстраційний номер облікової картки  

платника податків – 2218204166) ____________Матвеєва Тетяна Миколаївна; 

 

Члени комісії: 

Начальник управління охорони здоров’я  

Ужгородської міської ради (реєстраційний  

номер облікової картки платника податків  

– 2123903510)         _____________Решетар Василь Васильович; 

 

Начальник фінансово-економічного відділу  

управління охорони здоров’я Ужгородської  

міської ради (реєстраційний номер облікової  

картки платника податків – 3076812425)__________Кирлик Іванна Карлівна; 

 

Головний бухгалтер комунального закладу  

«Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня»  

(реєстраційний номер облікової картки 

 платника податків – 2153403667) __________ Глущенко Наталія Миколаївна; 

 

Головна медична сестра комунального  

закладу «Ужгородська міська дитяча клінічна  

лікарня» (реєстраційний номер облікової  

картки платника податків – 2129304369) ________Бухлак Марта Михайлівна. 
 


