
тгугу[вськА РАйоннА дшРжАвнА Адм1н!стРАц|я
хАРк!всько1 оБлАст[

РозпоРяд)квння

9угу':'в !\\ !7,

[1ро затвердтсення !1ередавального акта
ком!с|! з пршпппення д1яльност! вйд!лу
у справах молод! та спорту {уц!всько1
районпо! дер:кавно1 адм!н!страц!! :шляхом

реорган!заш!! (перетворепня) у €!,([ФР
у спРАвАх молод! тА споРту
чу гу|всько1 РАйо}пп{о1 двРжАвно|
Адм!н|стРАц|1

8|дпов|дно до пунку 4 статг! 37 3акону !кра'|ни "[1ро дер]кавну

ресстрац|то торидиннлтх ос1б та ф1зинних ос1б-п1дприсмц|в'' ([з зм|налли)' пункту
3 статг| 107 |Рв!льного кодексу 9кра|ни, на виконанн'1 розпоРяд)кення голови
{угу!воько| районно! дерхавно] адм|н|сщац[т в\д 17 '10.2014 }'{э 543 "|1ро

припинення д|яльност| в|дд|лу у справах молод| та спорц 9уц|всько] районно|
дерхавно! адм;н;страц[] тпляхом реорган!заш|| ( перетв.орення).. у €Б(19Р 9
с1РАвАх молод] тА споРту чугутвсько] РАионно] .щ'РжАвно1
Ад,11н]стРАщт'', кер1тоиись статтями 6, 39 3акону }кра!ни "[{ро м!сцев|

дерх<авн! адм|н!отрац!!'' :

1. 3атвердити |[ередавальний атсг ком|с|] з припиненн'1 д|яльност| в1дд!лу

у справах молод1 та спорц 9уц!всько| районно| дерэкавно| адм1н|страц||

птляхом реорган!зац1| (перетвюрення). у €в(1ФР у с1РАвАх молод] тА
споРту чугутвськот РАйо!тно! двРжАвнот А,щ41н1стРАщт (дал1 -

[{ередавальний акг), що додаеться.
2. [олов1 ком|с|] з припиненн'{ д|яльност1 в1дд]лу у справах молод| та

спорц {угу!всько| районно! державно! адм|н|страп1! тшляхом реорган|зац||
(пере!ворення) у свктоР_ у спРАвАх молод тА споРту !штутвськот
РАйоннот шРжАвнот Ад,{1н]стРАц{т направити |{ередавальний акт в

орган, який зд!йснтое державну реестрац1то, за м|сцем державно| реестраш1!
торидинно| особи.

3. (онтроль за виконанням розпорядження пок]]асти на засц/пника голови

!1ер:ший заступник голови
районно! дертсавно1 адм1п1страш1! !о.к. вАР'кв'!нов



зАтввРджвно

Розпорядтсення голови

районно| державно! адм|н|страц1|
/г/7/'22 -{1уц,1,',ц!'| .?'т,

-

п!!РшшдАвАльний дкт

в!д " 2014

9 зв'язц з припиненн'{м д|я-лтьност| в|дд|лу у справах молод| та спорц
9уц!всько| районно| дерэкавно| адм|н|страц|! 1п.]ш1хом реорган|заш1|
(перетворент:я) у €вктФР у с1РАвАх молод1 тА споРту ч}тутвськот
РАйог{нот дРжАвнот Адм1н1стРАц1т ком|с1я з припиненн'| д!яльност!
в|дд1лу у справах молод1 та спорц 9уц!всько! районно! дерхсавно|
адм1н!страш1! п.тляхом реорган|зац|| (перетворення) у €Б(1ФР у с1РАвАх
молод1 тА споРту чугутвськот РАйо}шот ,щРжАвнот
Адм]н1стРАц1т у склад1 :

[олова ком1с1!: 1{оростельов Бянеслав 8олоАимировин;
члени ком]с|]: |[риходько !етяна 0лекс!!вна;

Ряб|н!на 1нна йикола]вна

кер},}очись пунктом 3 статг1 107 1{ив1льного кодексу }кра|ни, склала
передавальний акг актив|в та пасив|в, як! передатоться з балансу в|дд!лу у
справах молод1 та спорту 9уц|всько! районно'/ державно| адм|н|страц|| на
баланс €Б(]ФРу у спРАвАх молод1 тА споРту чугутвськот
РАйоннот шРжАвнот Ад41н1стРАц1т зг|дно з наведеним нижче
перел1ком статей бу><галтерського балансу в|дд1лу у справах молод! та спорц
9угу!всько| районно! дер;кавно! адм1н|сщаш1| станом на 0\.\2'2014:

|{ередавальний акт актив|в та пасив1в
в!лл!лу у справах молол! та споРг) 9уц|всько! районно1 лержавно!

адм1н1отрац|| станом на 0 1. 12.2014
в)кення додатка

Актив
код рядка на

початок
зв!тного

Ёа к!нець
зв|тного
пер!олу
(ооку)

1 2 4

Ёематер!альн] аггиви
3алип:кова ваот|сть 110
звос 111

|[ерв|опа варт!сть 112
Фсновн1 засобп

3алишкова варт!стъ 1'2о

п



2

знос 121

1|еов1сна ваот|оть 122

!н|п! необооотн! матео|а.]тьт!! а!.|иви
3алитпкова варт!сть 1з0
зпос 1з1

|!ерв|опа варт!оть 1'з2

Ёезавеотпене кап|таль1{е б\ц!вництво 140

йатео|али ! поолукти хао1тування 150

йалоц|пн! та гпвидкозно!]]увд1!
поелмети

160

|яттт] запаси 110
леб;тооська забоогован|оть 180

Розраху1{ки з постача.ттьникам!!'
пфядтиками за товари, роботи й

181

Розоахтвкп |з подагк!в та плате)к1в 182

Розрачупки !з отрахування 18з

Розрач:нки з в!дгпкод)|ва!{ня з€вдат'их
збитк!в

184

Розрах1ттки за спец|а.'1ь11ими вид{!ми
платея<|в

185

Розоахтттки з п!дзв1тнцми оообами 186

Розоах'тгпки за |+тптими операц|ями 187

Розрахунки за операш1ями з

в!1уто!в|ломчо1 передач1 майяа 190

Розоах!.т{ки за окремими програмами 200
1(оооткостроков! вексел1 одерхан] 210
1нш] коптги 22о
[ооптов! котпти в лоооз| 2зо
Рахтттки в банках 240

Рах',ттки загалъпого фонду 241
Рахупки спец|альвото фоттду 242
Рах'унки в !ноземн1й ва,пот| 24з
|в шт1 поточн] рахункл 244

Р&.9.11ки в казвачейств| загального
Фонду

25о

Раху1{ки в казвачейств| спец|альвого
|бонду

260

€пец|альн! рееотраш!йн| рах1'ттки для
обл!ку кош:!в. отрим!ших 'к 

пла!аза
послуги

261

€пеш1альн1 ресстрац|йп| рах7яки для
обл|ку ьотпт|в' ощимат{их за 1нп]ими
лжеоеламп в]|ас!{их надход)кепь

262

€пец!альв1 реестраш1йн1 ра!1'ки для
обл|ку |нтппх падходке1{ь спец!а,'1ьпого 26з



€пец!апьн1 реестраш1йн| рахунки для
обл|ку тсотпт!в' ощима!!их ца впко|{ат{ня
прогр!1м соц|а.'1ьцо-еко|{ом!!тт{ого та
культуоного оозвитку оег!он|в

264

|нпт! оахунки в казвачейств| 2'7о

|{аса 28о

Бидатки зага.лтьного фовду 29о
Бидатки спец|ачьного фовду 300

видатки за коп]тами, ощпманими як
плата за послуги

з01

3идатки за !нтпими джерелалти
власних налхол}кень

зо2

Бидаттси за |нтпими надход'{епнями
спеп!альвого ?Бонтту

30з

видатки за 1Фп!та]\{и' отриманим1| ва
викова|11'{ програм соц|аттьно-
еко1'ом1ч1'ого та цльт}!ного розвиткт
рег|оц|в

з04

пАсив
код

рядка

на
початок
зв|т{{ого

на кйець
зв|тпого
пер1олу

2 4

Фопд у пеоборотяих а:сгивах зз0
Фонд у мштоц|нвих та
1|!видкозно1п\в{|пих пред'{етах

з40

Результат викоца|{т{я котпторису за
загальним фондом

з50

Результат викопд'ня ко1цторису за
спец]альт'им фондом

з60

Результати переоц|пок з70

ловгостооков1 зобов'яза|п1я з80
1(оооткостооков| позики з90
[|отовна заборговап1сть за
довгостооковими зобов'язан1!ями

400

(оооткостпоков! вексел! вилан] 410
|{оетпттооська забоогован| сть 420
Розра1}ъки з постач!ш1ь1{иками'
п!дрядвиками за товар|1, робот|! й
послуги

421

Розрахупки за спет{!альними вид{1ми
плате'(1в
Розрахуяки 1з податк|в та платеж]в 42з



4

Розоахунки !з стоахуванття 424
Розрах':цтки |з зароб1т!{о1 плати 425
Розрахунки з1 стипе1|д!атам!! 426
Розрахунки з п!дзв|тними особами 427

Розрах}'пки за депозитними сумами 428
Розоахунки за |ятпими опеоаш1ями 429
Розрахутки за операт{1ями з
внуто1в] ломчо| пеоелач] майна 4з0
Розоахувкп за окоемпми поогоама!ми 44о

[охоли загального {Бонлу 450

!оходи спец|ального фовду 460

доходи за ко1птами, отим:|пими як
плата за послуги

461

доходи за 1нптими &керелами впасних 462

доходи за |нтппми пад(оджеят{ями
опец;а,тьного фо!{ду

46з

доходи за коп]тами, оФимаяими 11а

викона]{вя програм соц|!!ль|{о-
економ|ввого та кульцр11ого розвитку
рег|оп|в

Розптифрування акгив1в' зобов'язань.| кап|талу передак)тьоя свктоРу у
с1РАвАх модод] тА споРту тгугу1всько1 РАионно1 шРжАвно1
Ад41н]стРАщт, у розр!з1 рахунк|в на 3 (щьох) аркутпах. 

..

свктоР у спРАвАх молод1 тА споРту чугу1всько1РАионно]
двРжАвнот Адм]н|стРАцт с щавонасцпником в|дд;лу у сщавах молод! та
спорц чугу!ъсько| районно{ дер)кавнот адм|н!страп|| у частин1 майна, прав та
обов'язк1в стосовно кредитор1в та боржник;в, вкл!оч€|}очи зобов'язання, як1

оспор!о!оться сторонами.
|-{ей [1ерелавальний ак-: п|дписано ком{с!с!о з щипинення д|яльност!

в;дд!лу у справах молод1 та опорц {уц|всько| районнот державно]
адм|н|срац|! 1ц']и{хом реорган|зац|! (перетворення) у €Б(1_ФР у спРАвАх
молод{ тА -. споРту ч}ту]всько1 РАионно1 двРжАвно1
Ад\41н1стРАц11.

[олова ком|с||
9лени ком1с||

8.8. |{оростельов
[Ф. |1ршходько
1.й. Ряб!н1на


