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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                  I   СЕСІЯ  VIII СКЛИКАННЯ 
  

РІШЕННЯ № 42 
 

30.12. 2020 м. Хуст 

 

Про прийняття у комунальну власність 

територіальної громади Хустської міської 
ради майна комунальної власності із спільної 
комунальної власності територіальних 

громад селища та сіл Хустського району 

(Хустської районної ради)  

 

Керуючись рішенням четвертого засідання сесії VIII скликання Хустської 

районної ради №78 від 24.12.2020 року, підпунктами 1, 4 та 9 пункту 6/1, 

підпунктами 1, 3 та 12 пункту 6/2 розділу V «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 

Прикінцевих Закону України «Про передачу об'єктів права державної та 

комунальної власності», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

12.06.2020 р. № 712-р «Про визначення адміністративних центрів та 

затвердження територій територіальних громад Закарпатської області», 

враховуючи висновок постійної комісії з питань контролю за проведенням 

управлінням комунальної власності, житлово- комунального господарства та 

містобудування від 28.12.2020р., сесія Хустської міської ради 
 

                                         ВИРІШИЛА: 
 

1. Прийняти у комунальну власність територіальної громади Хустської 

міської ради (код ЄДРПОУ 34005221) майно (оборотні та необоротні активи) 

закладів та установ, що є спільною комунальною власністю територіальних 

громад селища та сіл Хустського району (в особі Хустської районної ради, код 

ЄДРПОУ 25436388) та розташовані на території Хустської міської ради, а саме: 

 1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Хустська центральна 

лікарня імені Віцинського Остапа Петровича» Хустської районної ради 

Закарпатської області (код ЄДРПОУ 43221703), місцезнаходження якої:         

90400, Закарпатська обл., Хустський р-н. м. Хуст, вул. І. Франка, 113; юридична 

адреса: 90454, Закарпатська обл., Хустський р-н, смт. Вишково, пл. Центральна, 

17 та  майно (оборотні та необоротні активи), яке знаходиться на балансі 

юридичної особи: 

1.1.1. Комплекс будівель Хустської районної центральної лікарні, що 

знаходиться за адресою м. Хуст, вул. І. Франка, 113; 

 1.1.2. Третій поверх будівлі Хустської районної санітарно-

епідеміологічної станції, що знаходиться за адресою: 90400, Закарпатська обл., 

Хустський р-н., м. Хуст, вул. І. Франка, 113; 

   1.1.3. Комплекс будівель, що знаходиться за адресою: 90400, 

Закарпатська обл., Хустський р-н., м. Хуст, вул. Пушкіна, 13; 



  1.1.4. Будівлю фтизіатричного відділення Хустської районної поліклініки, 

що знаходиться за адресою: 90400, Закарпатська обл., Хустський  

р-н.,  м. Хуст, вул. Пушкіна, 26; 

  1.1.5. Будівлі психо-наркологічного відділення та шкіро-венерологічного 

відділення Хустської районної поліклініки, що знаходиться за адресою: 90400, 

Закарпатська обл., Хустський р-н., м. Хуст, вул. І. Франка, 59;  

   1.1.6. Будівлю серологічної лабораторії Хустської районної поліклініки, 

що знаходиться за адресою: 90400, Закарпатська обл., Хустський р-н.,  м. Хуст, 

вул. І. Франка, 59а. 

   1.2. Комунальне некомерційне підприємство «Хустський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Хустської районної ради Закарпатської 

області (код ЄДРПОУ 39048956), місцезнаходження якої:         90400, 

Закарпатська обл., Хустський р-н., м. Хуст, вул. Пушкіна, 13; юридична адреса: 

90454, Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Липча, вул. Шкільна, 43 та  майно 

(оборотні та необоротні активи), яке знаходиться на балансі юридичної особи. 

   1.3. Майно (оборотні та необоротні активи), яке знаходиться на балансі 

Хустського районного територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Хустської районної державної адміністрації: будівлі 

№13 та №3 колишнього військового містечка, що знаходяться за адресою: 90400, 

Закарпатська обл., Хустський р-н., м. Хуст, вул. Небесної Сотні (Гвардійська), 

122. 

  1.4. Будівлю учбової спортивної бази «Богатир», за адресою: 90400, 

Закарпатська обл., Хустський р-н.,  м. Хуст, вул. Лемка, 27, яке знаходиться на 

балансі районної ДЮСШ «Карпати». 

  1.5  Спортивний комплекс Хустської дитячої юнацької спортивної школи 

за адресою: 90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. С. Бандери б/н, яке 

знаходиться на балансі Хустської дитячої юнацької спортивної школи. 

2.  Хустській міській раді (код ЄДРПОУ 34005221)  увійти до складу 

засновників зазначених у пунктах 1.1. та 1.2.  

3. Доручити: 

3.1. Міському голові утворити комісію з приймання – передавання майна 

(оборотних та необоротних активів) зазначених вище підприємств та установ, 

згідно з вимогами чинного законодавства України з залученням до складу комісії 

представників Хустської районної ради згідно рішення №78 четвертого 

засідання сесії VIII скликання Хустської районної ради від 24 грудня 2020 року. 

3.2. Управлінню з питань майна комунальної власності провести державну 

реєстрацію майна комунальної власності. 

4. Делегувати виконавчому комітету Хустської міської ради повноваження 

щодо затвердження нової редакції статуту, зміни назви та місцезнаходження 

(юридичної адреси) Комунального некомерційного підприємства «Хустська 

центральна лікарня імені Віцинського Остапа Петровича» Хустської районної 

ради Закарпатської області. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

комісії з питань контролю за проведенням управлінням комунальної власності, 

житлово- комунального господарства та містобудування (Джуга П.І.). 

 

 

Міський голова                                  Володимир КАЩУК 

 



 

 


