
   

УКРАЇНА

    ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА
     VIII  СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

               ПРОЕКТ   

   РІШЕННЯ №____

___.___.2018 м.  Хуст

Про передачу котелень в оперативне 
управління КП «Хусттепло» Хустської 
міської ради

Розглянувши  клопотання  управління  освіти,  релігій  та  у  справах
національностей виконавчого комітету Хустської міської ради № ___ від ____.2018
року про передачу  в  оперативне управління КП «Хусттепло» Хустської  міської
ради котелень згідно Додатку 1 з метою їх подальшого обслуговування з 1 січня
2019 року, згідно зі ст. 137 Господарського кодексу України, ст. 26 та п. 5 ст. 60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи висновок
постійно  діючої  депутатської  комісії  з  питань  контролю  по  здійсненню
приватизації та управлінням комунальної власності Хустської міської ради, сесія
Хустської міської ради 

в и р і ш и л а:

1. Передати  в  оперативне  управління  Комунальному  підприємству
«Хусттепло»  Хустської  міської  ради  котельні  згідно  Додатку  1  з  метою  їх
подальшого обслуговування з 1 січня 2019 року. 

2. Начальнику  Комунального  підприємства  «Хусттепло»  Хустської
міської ради Штефуці С.М. прийняти майно згідно Акту приймання – передачі та
забезпечити його відповідний облік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу
депутатську  комісію  з  питань  контролю  по  здійсненню  приватизації  та
управлінням комунальної власності Хустської міської ради, начальника управління
освіти,  релігій  та  у  справах  національностей  виконавчого  комітету  Хустської
міської ради – Мочарника В.В..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                              В. КАЩУК



                                                                                Додаток №1
до рішення VIII сесії Хустської міської ради 

                                                                                      VII скликання від __.__.20__ №___

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ
що передаються в оперативне управління Комунальній установі «Хусттепло» Хустської

міської ради
№
п/п

Найменування навчального закладу Адреса закладу

1
Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 ім. А. 
Волошина 

м. Хуст вул. Карпатської 
України, 16

2 Хустська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 м. Хуст, вул. Свободи, 10

3 Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 м. Хуст, вул. С.Бандери 1А

4 Хустська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №4 м. Хуст, вул. Керамічна, 17

5 Хустська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
м. Хуст, вул. Слов’янська, 
4

6 Хустський навчально-виховний комплекс №1 м. Хуст, вул. Садова, 6

7
Хустському міському центру позашкільної 
освіти ,,СУЗІР’Я”

м. Хуст вул. Аркаса, 8

8
Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) №3 
«Дзвіночок » 

м. Хуст, вул. 
Жайворонкова

9
Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) №4 
«Пролісок» 

м. Хуст, вул. Пирогова, 12

10
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 
«Ластівочка» 

м. Хуст, вул. П.Могили, 11

11
Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) №8 
«Ялиночка» 

м. Хуст, вул. Волошина, 15

СЕКРЕТАР  РАДИ                                                                                     В. ЕРФАН


