
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

І  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

ПРОЄКТ   ІІ/35 

 РІШЕННЯ №____ 
___.___.2021 року 

 

м.  Хуст 

Про припинення права користування та 

вилучення з оперативного управління Хустської 

районної державної адміністрації, Відділу освіти 

Хустської районної державної адміністрації  та 

Відділу культури, молоді та спорту Хустської  

районної державної адміністрації комунального 

майна закладів культури і спорту 

У зв’язку із затвердженням території Хустської територіальної громади та 

набуттям Хустською міською радою, обраною на перших місцевих виборах 

повноважень щодо здійснення видатків на культуру, освіту і спорт, 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 №54 від 30.12.2020р. «Про вхід 

Хустської міської ради до складу засновників закладів культури і спорту, зміну 

найменування та затвердження статутів закладів у новій редакції» міська рада  

вирішила: 

1. Припинити право користування та вилучити з оперативного 

управління Відділу освіти Хустської районної державної адміністрації 

нерухоме майно комунального закладу «Хустська дитячо-юнацька спортивна 

школа» (код ЄДРПОУ 34460693), а також індивідуально визначене майно, яке 

закріплене за цією юридичною особою, та призначене для забезпечення 

діяльності закладу, правонаступником якого є Хустська міська рада.  

2. Припинити право користування та вилучити з оперативного 

управління Хустської районної державної адміністрації нерухоме майно 

комунального закладу «Хустська районна дитячо-юнацька спортивна школа 

«Карпати» (код ЄДРПОУ 26099355), а також індивідуально визначене майно, 

яке закріплене за цією юридичною особою, та призначене для забезпечення 

діяльності закладу, правонаступником якого є Хустська міська рада.  

3. Припинити право користування та вилучити з оперативного 

управління Відділу культури, молоді та спорту Хустської районної державної 

адміністрації нерухоме майно комунальних закладів, визначених згідно додатку 

1 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. 

4. Рішення Виконавчого комітету Стеблівської сільської ради від 

08.06.2008р. «Про передачу не рухомого майна комунальної власності в 

оперативне управління» Хустській райдержадміністрації для школи мистецтв; 

Рішення шостої сесії шостого скликання Липчанської сільської ради від 

07.07.2011р. «Про передачу не рухомого майна комунальної власності в 

оперативне управління» відділу культури та туризму Хустської 

райдержадміністрації для школи мистецтв; 

Сокирницької сільської ради № _____ від ___.___.___р. «Про передачу в 

оперативне управління Відділу культури, молоді та спорту Хустської районної 

державної адміністрації Сокирницької дитячої школи мистецтв» (код ЄДРПОУ 

25443069), 

Нижньоселищенської сільської ради № _____ від ___.___.___р. «Про 

передачу в оперативне управління Відділу культури, молоді та спорту 

Хустської районної державної адміністрації Нижньоселищенської дитячої 

школи мистецтв» (код ЄДРПОУ 00435896)визнати такими, що втратили 

чинність. 

5. Комісіям по реорганізаціїсільських рад, 

утворенимвідповіднорішенняХустськоїміської ради від 17.12.2020 року №14 

«Про припинення в результатіреорганізаціїсільських рад шляхом приєднання 

до Хустськоїміської ради» у процесівиконанняпокладених на них 

обов’язківврахуватиданерішення. 

До складу комісійпо реорганізаціїсільських радв 

частиніпередачізакладівкультури і спортувключитиматеріально 

відповідальнихосібзакладів та 

ВідділуосвітиХустськоїрайонноїдержавноїадміністрації, Відділу культури, 

молоді та спортуХустської районної державної адміністрації, на 

балансіякихзнаходятьсяці заклади, та осіб визначених Управлінням культури, 

молоді і спорту Хустської міської ради, до сфери управління якого згідно п.6 

рішення Хустської міської ради №54 від 30.12.2020р. «Про вхід Хустської 

міської ради до складу засновників закладів культури і спорту, зміну 

найменування та затвердження статутів закладів у новій редакції»віднесено 

управління закладами культури і спорту, визначеними згідно з додатком1 до 

цього рішення.  

6. 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 культури і 

спорту, визначених Додатком 1 до даного рішення. 

7. 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. 



8. Визначити балансоутримувачемпереданого комплексу майна, 

майнових прав та зобов’язаньзакладів культури і спорту визначених в Додатку1 

до цього рішення,Управління культури, молоді і спорту Хустської міської ради 

за виключенням котелень переданихв оперативне управління Комунальному 

підприємству «Хусттепло» згідно рішення Хустської міської ради від 

30.12.2020 року №52 . 

9. Балансоутримувачу: 

Зарахувати на баланс майно визначених в Додатку 1 до даного 

рішеннякомунальнихзакладів, що буде передане згідно передавального акту у 

власність Хустської міської ради та внестивідповідні зміни до бухгалтерського 

обліку. 

10. 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 культури, молоді і спорту Хустськоїміськоїради 

Власюка В.В. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 В.КАЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

 

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ, 

що вилучаються з користування  Відділу культури, молоді та спорту 

Хустської районної державної адміністрації  та передаються на баланс  

Хустської міської ради у зв’язку з припиненням права оперативного 

управління 
 

№ 

п/п 
Найменуванняоб’єктів Місцезнаходження: 

1.  
«Хустська районна бібліотека»  

(код ЄДРПОУ 38312002) 

90400, Закарпатська 

область, м.Хуст,  

вул. Карпатської Січі, 21 

2.  
«Хустська районна бібліотека для дітей» 

(код ЄДРПОУ 38311978) 

90400, Закарпатська 

область, м.Хуст,  

вул. Карпатської Січі, 21 

3.  

«Хустський районний будинок культури» 

(код ЄДРПОУ 02168287) 

90410, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Рокосово,  

вул. Рокосівська 9 

4.  
«Нижньоселищенська дитяча школа 

мистецтв»  

(код ЄДРПОУ 00435896) 

90440, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Нижнє Селище,  

вул. Демократична, 1 

5.  

«Сокирницька дитяча школа мистецтв» 

(код ЄДРПОУ 25443069) 

90450, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Сокирниця, вулиця 

Центральна, буд. 106 

6.  

«Стеблівська дитяча школа мистецтв»  

(код ЄДРПОУ 25443075) 

 90451, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Стеблівка, 

вулицяДружби,3а 

 

 

 

 


