
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

І  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 
ПРОЕКТ   

 РІШЕННЯ №____ 
___.___.2021  м.  Хуст

Про прийняття закладів освіти,  

об’єктів цивільного права  

територіальних громад сіл, 

що увійшли до складу  

Хустської територіальної громади та  

забезпечення повноважень щодо  

управління відповідним майном 

 

У зв’язку із затвердженням території Хустської територіальної громади 

визначенням  Хустської міської ради правонаступником усього майна, прав та 

обов’язків сільських рад,  що увійшли до складу Хустської територіальної 

громади, набуттям повноважень щодо управління закладами освіти та 

здійснення видатків на їх утримання, 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», сесія міської ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти права засновника закладів освіти: 

1.1. Боронявський дошкільний навчальний заклад (ясла - садочок) 

Боронявської сільської ради Хустського району Закарпатської області 

(26463602). Місце знаходження: 90442, Закарпатська область, Хустський район, 

село Боронява, вулиця Центральна, будинок 154; 

1.2. Ізянський дошкільний навчальний заклад (дитячий-садок) Ізянської 

сільської ради Хустського району Закарпатської області (34901202). Місце 

знаходження: 90436, Закарпатська область, Хустський район, село Іза, вулиця 

Центральна, будинок 152;  

1.3. Копашнівський дошкільний навчальний заклад (дитячий-садок) 

Копашнівської сільської ради Хустського району Закарпатської області 

(26463631). Місце знаходження: 90433, Закарпатська область, Хустський район, 

село Копашново, вулиця Центральна, будинок 81; 

1.4. Кошелівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Кошелівської 

сільської ради Хустського району Закарпатської області (26463878). Місце 

знаходження: 90413, Закарпатська область, Хустський район, село Кошельово, 

вулиця Пушкіна, будинок 1; 

1.5. Липчанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Липчанської 

сільської ради Хустського району Закарпатської області (26463648). Місце 

знаходження: 90415, Закарпатська область, Хустський район, село Липча, 

вулиця Шкільна, будинок 6; 



1.6. Нанківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Нанківської 

сільської ради Хустського району Закарпатської області (34901239). Місце 

знаходження: 90435, Закарпатська область, Хустський район, село Нанково, 

вулиця Миру, будинок 217; 

1.7. Нижньоселищенський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

Нижньоселищенської сільської ради Хустського району Закарпатської області 

(26463766). Місце знаходження: 90440, Закарпатська область, Хустський район, 

село Нижнє Селище, вулиця Демократична, будинок 2; 

1.8. Олександрівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

Олександрівської сільської ради Хустського району Закарпатської області 

(26463750). Місце знаходження: 90444, Закарпатська область, Хустський район, 

село Олександрівка, вулиця Жовтнева, будинок 2; 

1.9. Рокосівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Рокосівської 

сільської ради Хустського району Закарпатської області (34901223). Місце 

знаходження: 90410, Закарпатська область, Хустський район, село Рокосово, 

вулиця Рокосівська, будинок 11; 

1.10. Сокирницький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Сокирницької 

сільської ради Хустського району Закарпатської області (34901265). Місце 

знаходження: 90450, Закарпатська область, Хустський район, село Сокирниця, 

вулиця Маяковського, будинок 6; 

1.11. Стеблівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Стеблівської 

сільської ради Хустського району Закарпатської області (26463708). Місце 

знаходження: 90415, Закарпатська область, Хустський район, село Стеблівка, 

вулиця Дружби, будинок 3; 

1.12. Крайниківський дошкільний навчальний заклад (ясла-сад) Крайниківської 

сільської ради Хустського району Закарпатської області (26463714). Місце 

знаходження: 90452, Закарпатська область, Хустський район, село Крайниково, 

вулиця Шкільна, будинок 11; 

1.13. Вертепський навчально – виховний комплекс І ступеня Рокосівської 

сільської ради Хустського району Закарпатської області (код: 26463772). Місце 

знаходження: 90410, Закарпатська область, Хустський район, село Вертеп, 

вулиця Садова, будинок 34; 

1.14. Лунківський навчально – виховний комплекс І ступеня «Радість» 

Копашнівської сільської ради Хустського району Закарпатської області (код: 

35355405). Місце знаходження: 90433, Закарпатська область, Хустський район, 

село Лунка, вулиця Мала Лунка, будинок 35. 

2. Перейменувати заклади освіти: 

2.1. Боронявський дошкільний навчальний заклад (ясла - садочок) Боронявської 

сільської ради Хустського району Закарпатської області (26463602) на  

Боронявський дошкільний навчальний заклад (ясла - садочок) Хустської міської 

ради. 

2.2. Ізянський дошкільний навчальний заклад (дитячий-садок) Ізянської 

сільської ради Хустського району Закарпатської області (34901202) на 

Ізянський дошкільний навчальний заклад (дитячий-садок) Хустсьуої міської  

ради; 

2.3. Копашнівський дошкільний навчальний заклад (дитячий-садок) 

Копашнівської сільської ради Хустського району Закарпатської області 

(26463631) на Копашнівський дошкільний навчальний заклад (дитячий-садок) 

Хустської міської ради; 



2.4. Кошелівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Кошелівської 

сільської ради Хустського району Закарпатської області (26463878) на  

Кошелівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Хустської міської 

ради ; 

2.5. Липчанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Липчанської 

сільської ради Хустського району Закарпатської області (26463648) на 

Липчанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Хустської міської 

ради; 

2.6. Нанківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Нанківської 

сільської ради Хустського району Закарпатської області (34901239) на  

Нанківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Хустської міської 

ради ; 

2.7. Нижньоселищенський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

Нижньоселищенської сільської ради Хустського району Закарпатської області 

(26463766) на  Нижньоселищенський дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) Хустської міської ради; 

2.8. Олександрівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

Олександрівської сільської ради Хустського району Закарпатської області 

(26463750) на Олександрівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

Хустської міської ради  ; 

2.9. Рокосівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Рокосівської 

сільської ради Хустського району Закарпатської області (34901223) на 

Рокосівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Хустської міської 

ради; 

2.10. Сокирницький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Сокирницької 

сільської ради Хустського району Закарпатської області (34901265) на 

Сокирницький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Хустської міської 

ради; 

2.11.Стеблівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Стеблівської 

сільської ради Хустського району Закарпатської області (26463708) на 

Стеблівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Хустської міської 

ради; 

2.12. Крайниківський дошкільний навчальний заклад (ясла-сад) Крайниківської 

сільської ради Хустського району Закарпатської області (26463714) на 

Крайниківський дошкільний навчальний заклад (ясла-сад)  Хустської міської 

ради; 

2.13. Вертепський навчально – виховний комплекс І ступеня Рокосівської 

сільської ради Хустського району Закарпатської області (код: 26463772) на 

Вертепський заклад загальної середньої освіти І ступеня Хустської міської 

ради; 

2.14. Лунківський навчально – виховний комплекс І ступеня «Радість» 

Копашнівської сільської ради Хустського району Закарпатської області (код: 

35355405) на Лунківський заклад загальної середньої освіти І ступеня «Радість» 

Хустської міської ради. 

3. Делегувати виконавчому комітету Хустської міської ради 

повноваження щодо затвердження статутів перейменованих згідно п. 2 даного 

рішення  закладів освіти 

4. 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 визначених згідно додатку 1 до даного рішення, включити 

матеріально відповідальних осіб закладу освіти та установ  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.  

5. Утвореній комісії провести суцільну інвентаризацію та прийом - 

передачу об’єкту, нерухомого майна, індивідуально визначеного майна  яке 

закріплене за відповідними юридичними особами, призначеного для 

забезпечення діяльності закладівта 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 данного рішення.  

6. 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 

7. 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 коммунальному підприємству «Хусттепло» згідно 

рішення Хустської міської ради згідно рішення Хустської міської ради від 

30.12.2020 року №52. 

8. 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 внести відповідні зміни до бухгалтерського 

обліку. 

9. Контроль за виконанням данного 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 

 
 


