
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

I  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 
                                                                                                                                  ПРОЕКТ  

 РІШЕННЯ №____ 
___.___.2021  

 

м.  Хуст

Про припинення права користування та 

вилучення з оперативного управління 

відділу освіти Хустської районної державної 
адміністрації комунального майна закладів 

освіти 

У зв’язку із затвердженням території Хустської територіальної громади та 

набуттям Хустською міською радою, обраною на перших місцевих виборах 

повноважень щодо здійснення видатків на освіту, керуючись ст. 143 Конституції 

України, ст. 89 Бюджетного кодексу України,ст. 60, п.61, абз. 4 п. 10 Розділу V 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення 

Хустської міської ради від 30.12.2020 року №53 «Про вступ Хустської міської 

ради до складу засновників закладів загальної середньої освіти розміщених на її 

території», сесія  міської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити право користування та вилучити з оперативного 

управління відділу освіти Хустської районної державної адміністрації нерухоме 

майно комунальних закладів освіти, визначених згідно додатку, а також 

індивідуально визначене майно, яке закріплене за цими юридичними особами, та 

призначене для забезпечення діяльності закладів, що належали на праві власності 

сільським радам, правонаступником яких є Хустська міська рада. (Додаток 1) 

2. Рішення Нижньоселищенської сільської ради від 25.10.2019 року 

«Про передачу в оперативне управління нерухомого майна, що перебуває у 

спільній власності територіальної громади с. Нижнє Селище» Нанківської 

сільської ради  від 06.08.2012 року №40 «Про передачу нерухомого майна в 

оперативне управління», Кривської сільської ради № 27 від 24.02.2016 року №27 

«Про передачу  нерухомого майна  комунальної власності в оперативне 

управління», Сокирницької сільської ради від 14.02.2019 року №10 «Про передачу 

в оперативне управління  майна комунальної власності», Стеблівської сільської 

ради  від 11.12.2015 року №6, від 16.01.2012 року №12, Рокосівської сільської 

ради  від 22.12.2017 року №303 «Про майно», Копашнівської сільської ради від 

23.01.2015 року №5 «Про передачу майна (будівлі) комунальної форми власності 

в оперативне управління» та від 10.02.2015 року №26, від 19.03.2020 року №6  

визнати такими, що втратили чинність. 

3. Комісіям по реорганізації сільських ради, утвореним відповідно 

рішення Хустської міської ради від 17.12.2020 року №14 «Про припинення в 



результаті реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Хустської міської 

ради» у процесі виконання покладених на них обов’язків врахувати дане рішення. 

До складу комісій по реорганізації сільських ради в частині передачі 

закладів освіти включити матеріально відповідальних осіб закладів освіти та 

відділу освіти Хустської районної державної адміністрації на балансі яких 

знаходяться заклади освіти та осіб визначених управлінням освіти, релігії та у 

справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради до сфери 

управління якого згідно Рішення Хустської міської ради від 30.12.2020 року №53 

віднесено управління закладами освіти визначеними згідно з додатком1 до цього 

рішення.  

4. Утвореній комісії провести суцільну інвентаризацію та прийом - передачу 

об’єкту та цивільних прав в установленому законом порядку. Скласти та подати 

на затвердження Хустської міської ради передавальний Акт щодо переданого 

комплексу майна, майнових прав та зобов’язань закладів освіти визначених 

Додатком 1 до даного рішення. 

5. Управлінню з питань майна комунальної власності виконавчого комітету 

Хустської міської ради провести перереєстрацію, в установленому законом 

порядку, права комунальної власності територіальної громади в особі Хустської 

міської ради на об’єкти нерухомості, зазначені в передавальних Актах 

6. Визначити балансоутримувачем переданого комплексу майна, майнових 

прав та зобов’язань закладів освіти визначених в Додатку1 до цього рішення, 

управління освіти, релігії та у справах національностей виконавчого комітету 

Хустської міської ради за виключенням котелень переданих в оперативне 

управління комунальному підприємству «Хусттепло» згідно рішення Хустської 

міської ради від 30.12.2020 року №52 . 

7. Балансоутримувачу: 

Зарахувати на баланс майно визначених в Додатку 1 до данного рішення 

комунальних закладів, що буде передане згідно передавального акту у власність 

Хустської міської ради та внестивідповідні зміни до бухгалтерського обліку; 

8. Загальному відділу Хустської міської ради направити належним чином 

засвідчену копію цього рішення Хустській районній державній адміністрації та 

відділу освіти Хустської районної державної адміністрації.  

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 

депутатську комісію з питань контролю за проведенням управлінням комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та містобудування, начальника 

управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого  комітету  

Хустської  міської  ради – Мочарника В.В. 

 

 

Міський голова                             Володимир КАЩУК 

 
 

 

 

 

 



                                                                                        Додаток  1  

                                                                                               до рішення І сесії Хустської міської ради       
                                                                                  VІII скликання від __.2021 року №  

 

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ, 

що вилучаються з користування  відділу освіти Хустської районної державної адміністрації  та 

передаються на баланс  Хустської міської ради у зв’язку з припиненням права оперативного 

управління 
 

№ 

п/п 
Найменування об’єктів Місце знаходження: 

1 Боронявський заклад загальної середньої 

освіти I-III ступенів Хустської міської ради 

(код 34900979).  

90442, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Боронява, вул. 

Центральна, буд. 129. 

2 Данилівський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів  Хустської міської ради 

(код 40760974).  

90443, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Данилово, вул. 

Шкільна, буд. 1. 

3 Заломський заклад загальної середньої 

освіти I-II ступенів Хустської міської ради 

(код 25438430).  

90414, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Залом,  буд. 126. 

4 Ізянський заклад загальної середньої І-ІІІ 

ступенів Хустської міської ради (код 

34901087).  

90436, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Іза, вул. Леніна, буд. 

100. 

5 Копашнівський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Хустської міської ради 

(код 34901092).  

90433, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Копашново, вул. 

Центральна, буд. 155. 

6 Кошелівський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів Хустської міської ради 

(код  25451809)  

90414, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Кошельово, присілок 

Руня, буд. 505. 

7 Кошелівський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Хустської міської ради 

(код 34901218).  

90413, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Кошельово, вулиця 

Шевченка, буд. 38. 

8 Крайниківський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Хустської 

міської ради (код 26099763)  

90452, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Крайниково, вулиця 

Шкільна, буд. 13. 



9 Кривський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Хустської міської ради 

(код 34901253)  

90412, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Крива, вулиця Миру. 

10 Липовецький заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської 

області (код 34901050).. 

90416, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Липовець, вулиця 

Шевченка, буд. 1 

11 Липчанський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Хустської міської ради 

(код 34901134).  

90415, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Липча, вулиця 

Шкільна, буд. б/н. 

12 Лунківський заклад загальної середньої 

освіти І ступеня Хустської міської ради (код 

34901244).  

90433, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Лунка, вулиця 

Велика Лунка, буд. 12. 

13 Нанківський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Хустської міської ради 

(код 34901129).  

90435, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Нанково, вулиця 

Миру, буд. 233. 

14 Нижньоселищенський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Хустської 

міської ради  (34901003).  

 90440, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Нижнє Селище, 

вулиця Центральна, буд. 

95. 

15 Олександрівський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Хустської 

міської ради  (код 26213236).  

90444, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Олександрівка, 

вулиця Шкільна, буд. 16. 

16 Рокосівський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Хустської міської ради 

(Код 34901108). 

90410, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Рокосово, вулиця 

Центральна, буд. 89 

17 Сокирницький заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням французької мови Хустської 

міської ради  (34901045).. 

90450, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Сокирниця, вулиця 

Центральна, буд. 83 

18 Стеблівський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Хустської міської ради 

області (код 34901113).  

90451, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Стеблівка, вулиця 



Салдобоська, буд. 156. 

19 Хустецький заклад загальної середньої 

освіти І ступеня Хустської міської ради (код 

34901197).  

90434, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Хустець, вулиця 

Хустецька, буд. 79. 

20 Хустський районний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді 

Хустської міської ради  (код: 36647987).  

90436, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Іза, вулиця 

Центральна, буд. 100. 

21 Хустський районний Центр позашкільної 

роботи Хустської міської ради (код: 

22114023).  

90412, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Крива, вулиця Миру  

буд. б/н 

22 Хустський районний еколого-туристичний 

центр учнівської молоді Хустської міської 

ради  (код: 42421753). 

90410, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Рокосово, вулиця 

Центральна  буд. 89 

23 Вертепський заклад загальної середньої 

освіти І ступеня Хустської міської ради (код: 

26463772)  

90410, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Вертеп, вулиця 

Садова, будинок 34 

24  Лунківський заклад загальної середньої 

освіти І ступеня «Радість» Хустської міської 

ради  (код: 35355405)  

90433, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Лунка, вулиця Мала 

Лунка, будинок 35. 

 

 

 

Секретар ради                                                                               Василь ГУБАЛЬ 


