
 
           УКРАЇНА 

    ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

     I   СЕСІЯ     VIII  СКЛИКАННЯ 
 

                                           РІШЕННЯ № 94 
 

29. 01.2021                                                                                                        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 від30.12.2020 р. «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, 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). 

4. Рішення: Виконавчого комітету Стеблівської сільської ради від 

08.06.2008 р. «Про передачу нерухомого майна комунальної власності  в 

оперативне управління»; 

Липчанської сільської ради 06 сесії 06 скликання  від 07 липня 2011 року 

«Про передачу нерухомого майна комунальної власності в оперативне 

управління»; 

Сокирницької сільської ради «Про передачу в оперативне управління 

Відділу культури, молоді та спорту Хустської районної державної адміністрації 

Сокирницької дитячої школи мистецтв» (відсутнє), 

Нижньоселищенської сільської ради 14-сесії 5-го скликання від 06 березня 

2008 року «Про передачу в оперативне управління другого поверху над 

Відділенням поштового зв’язку с. Нижнє Селище під школу естетичного 

виховання дітей с. Нижнє Селище відділу культури і туризму Хустської РДА» 

визнати такими, що втратили чинність. 

5. Комісіям по реорганізації сільських рад, 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 рад в частин і передачі закладів 

культури і спорту включити матеріально відповідальних осіб закладів та Відділу 

освіти Хустської районної державної адміністрації, Відділу культури, молоді та 

спорту Хустської районної державної адміністрації, на балансі яких знаходяться 

ці заклади, та осіб визначених Управлінням культури, молоді і спорту Хустської 

міської ради, до сфери управління якого згідно 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 додатком 1 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 балансоутримувачем переданого комплексу майна, 

майнових прав та зобов’язань закладів культури і спорту визначених в Додатку1 

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

виключенням котелень переданих в 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 рішення 

комунальних закладів, що буде передане згідно передавального акту у власність 

Хустської міської ради та внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 

депутатську комісію з питань контролю за проведенням управління комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та містобудування, начальника 

управління культури, молоді і спорту Хустської міської ради – Власюка В.В.. 

 

 

 

Міський голова                                Володимир КАЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


