
ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

 
м. Покровськ                                                                       «03» березня 2021 року 

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації фінансового 

управління Покровської міської ради Донецької області, створеної рішенням Покровської 

міської ради Донецької області від  24.12.2020 №8/2-6 у складі: 

Голови комісії: ПОРЕЦЬКОЇ Юлії Миколаївни - начальника фінансового управління 

Покровської міської ради Донецької області (2971008204), членів комісії: КАРПЕНКО 

Валентини Іванівни - начальника відділу обліку та звітності (2360405327); ЗАЛИВАДНОЇ 

Світлани Василівни - головного спеціаліста відділу планування доходів (2424312042) 

керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про наступне: 

1. Департамент фінансово - економічної політики та управління активами 

Покровської міської ради Донецької області (ЄДРПОУ 44116289), місцезнаходження: площа 

Шибанкова, 11, м. Покровськ Донецької області. 85300 в наслідок реорганізації фінансового 

управління Покровської міської ради Донецької області (ЄДРПОУ 02312956), 

місцезнаходження: площа Шибанкова, 11, м.Покровськ Донецької області. 85300 шляхом 

приєднання до Департаменту фінансово - економічної політики та управління активами 

Покровської міської ради Донецької області є правонаступником майна, активів та 

зобов’язань фінансового управління Покровської міської ради Донецької області, а саме: 

майна місцевого бюджету: 

Необоротних активів (балансова вартість) - 400833,17 грн., у тому числі: - 

-основні засоби - 291914,67грн.; 

-інші необоротні матеріальні активи - 108918,50 грн.; 

Малоцінних швидкозношувальних предметів - 17535,85 грн.; 

Виробничих запасів - 920,00 грн.; 

Грошових коштів - 2836,72 грн.; 

Бланків документів суворої звітності - 535,80грн.; 

Забалансових рахунків (бланки документів суворої звітності) - 535,80грн.; 

Дебіторської заборгованості - 0,00 грн., у тому числі: - перед бюджетом 

0,00 грн.; - з оплати праці - 0,00 грн.; 

Кредиторської заборгованості - 0,00 грн., у тому числі: - перед бюджетом - 0,00 грн.; - з 

оплати праці - 0,00 грн. 

 

майна Державного бюджету: 

Необоротних активів (балансова вартість) - 5257,00 грн., у тому числі: - 

-основні засоби - 1325,00грн.; 

-інші необоротні матеріальні активи - 3932,00 грн.; 

Малоцінних швидкозношувальних предметів - 125,00 грн.; 

  

Додатки до передавального акту: 4 акти на  5 аркушах. 

Комісія з реорганізації  фінансового управління Покровської міської ради Донецької 

області: 
 

Голова комісії:  _______________________________       Юлія ПОРЕЦЬКА 

(підпис) 

Член комісії:__________________________           Валентина  КАРПЕНКО 

(підпис)  
 
Член комісії:__________________________           Світлана  ЗАЛИВАДНА 

(підпис) 



Від імені Департаменту фінансово - економічної політики та управління активами 

Покровської міської ради Донецької області прийняла Комісія з прийняття майна, активів та 

зобов’язань, у складі: 

 

Голова комісії: __________________       Олександр ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ 

  (підпис) 

Член комісії:________________________                Олена  ЛАФАЗАН 

 (підпис)  
 
Член комісії:_____________________                        Світлана ТАРАСОВА 

(підпис) 

 
Член комісії:_____________________                              Ірина ЛЕВЧЕНКО 

(підпис) 

 
Член комісії:_____________________                          Ольга  ЗЕЛЕНКОВА 

(підпис) 

 


