
 
УКРАЇНА 

  ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

  І  СЕСІЯ   VІІІ  СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ № 54 

30.12.2020                                                                                                       м. Хуст 

 
Про вхід Хустської міської ради  

до складу засновників закладів  

культури і спорту, зміну найменування  

та затвердження статутів закладів  

у новій редакції 

 

 Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування 

окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і 

районних державних адміністрацій», Розпорядження кабінету Міністрів України 

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

затвердження територій територіальних громад Закарпатської області», 

Постанови Верховної Ради України №807-ІХ від 17.07.2020р.  «Про утворення та 

ліквідацію районів», керуючись нормами Цивільного, Господарського кодексів 

України, законами України «Про культуру», «Про освіту», «Про позашкільну 

освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», 

«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань», Положенням про мистецьку школу, Постановою КМУ 

від 6 лютого 2019 р. № 72 «Про затвердження Державних соціальних нормативів 

забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні», рішенням №14 від 

17.12.2020р. І сесії Хустської міської ради VІІІ скликання «Про припинення в 

результаті реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Хустської міської 

ради», розпорядженням Хустської районної державної адміністрації від 

28.12.2020р. №491 «Про вихід Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області із складу засновників початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)», сесія Хустської 

міської ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Увійти Хустській міській раді до складу засновників та прийняти права 

засновника: 

1.1. Комунального закладу «Хустська районна бібліотека» (код ЄДРПОУ 

38312002); 



1.2. Комунального закладу «Хустська районна бібліотека для дітей» (код 

ЄДРПОУ 38311978); 

1.3. «Хустський районний будинок культури» (код ЄДРПОУ 02168287); 

1.4. «Нижньоселищенська дитяча школа мистецтв» (код ЄДРПОУ 

00435896); 

1.5. «Сокирницька дитяча школа мистецтв» (код ЄДРПОУ 25443069); 

1.6. «Стеблівська дитяча школа мистецтв» (код ЄДРПОУ 25443075); 

1.7. «Хустська районна дитячо-юнацька спортивна школа «Карпати» (код 

ЄДРПОУ 26099355); 

1.8. «Хустська дитячо-юнацька спортивна школа» (код ЄДРПОУ 34460693). 

 

2. Прийняти безоплатно зі спільної власності територіальних громад 

Хустського району (Хустської районної ради) до комунальної власності Хустської 

міської територіальної громади майно закладів культури і спорту, зазначених у 

пункті 1 рішення, права та зобов’язання відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

 

3. Міському голові утворити комісію з приймання-передавання майна 

(оборотних та необоротних активів) зазначених вище закладів, згідно з вимогами 

чинного законодавства України із залученням до складу комісії представників 

Хустської районної ради згідно рішення №78 четвертого засідання сесії VІІІ 

скликання Хустської районної ради від 24 грудня 2020 року. 

 

4. Змінити найменування юридичних осіб: 

4.1. Комунального закладу «Хустська районна бібліотека» (код ЄДРПОУ 

38312002) Хустської районної державної адміністрації на Комунальний заклад 

«Хустська центральна бібліотека» (код ЄДРПОУ 38312002) Хустської міської 

ради. 

4.2. Комунального закладу «Хустська районна бібліотека для дітей» (код 

ЄДРПОУ 38311978) Хустської районної державної адміністрації на Комунальний 

заклад «Хустська бібліотека для дітей» Хустської міської ради. 

4.3. «Хустський районний будинок культури» (код ЄДРПОУ 02168287) 

Хустської районної державної адміністрації на Комунальний заклад «Хустський 

міський будинок культури» Хустської міської ради. 

4.4. «Нижньоселищенська дитяча школа мистецтв»  (код ЄДРПОУ 

00435896) Хустської районної державної адміністрації на Комунальний заклад 

«Нижньоселищенська школа мистецтв» Хустської міської ради; 

4.5. «Сокирницька дитяча школа мистецтв»  (код ЄДРПОУ 25443069) 

Хустської районної державної адміністрації на Комунальний заклад 

«Сокирницька школа мистецтв» Хустської міської ради; 

4.6. «Стеблівська дитяча школа мистецтв»  (код ЄДРПОУ 25443075) 

Хустської районної державної адміністрації на Комунальний заклад «Стеблівська 

школа мистецтв» Хустської міської ради; 

4.7. «Хустська районна дитячо-юнацька спортивна школа «Карпати»  (код 

ЄДРПОУ 26099355) Хустської районної державної адміністрації на Комунальний 

заклад «Хустська дитячо-юнацька спортивна школа «Карпати» Хустської міської 

ради; 



4.8. «Хустська дитячо-юнацька спортивна школа»  (код ЄДРПОУ 34460693) 

Відділу освіти Хустської районної державної адміністрації на Комунальний 

заклад «Хустська дитячо-юнацька спортивна школа» Хустської міської ради. 

 

5. Делегувати виконавчому комітету Хустської міської ради повноваження 

щодо затвердження та внесення змін до Статутів у новій редакції вищевказаних 

установ. 

6. Визначити, що управління цими закладами здійснюється Хустською 

міською радою, як її засновником через уповноважений нею орган – управління 

культури, молоді і спорту Хустської міської ради. 

 

7. Уповноважити керівників та тимчасово виконуючих обов’язки директорів 

закладів культури та спорту подати для державної реєстрації установчі документи 

підпорядкованих їм закладів відповідно до діючого законодавства. 

 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію із 

гуманітарних питань: освіти, науки, культури, молоді і спорту, охорони здоров’я, 

материнства, дитинства, сім’ї, соціального захисту населення, міжнаціональних, 

міжнародних, міжконфесійних відносин, законності, правопорядку, регламенту, 

депутатської етики та врегулювання конфлікту інтересів. Координацію роботи по 

виконанню передбачених цим рішенням заходів доручити здійснювати 

заступнику міського голови Сабадошу В.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                   Володимир КАЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


