
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

І   СЕСІЯ VIII  СКЛИКАННЯ 

                                                                                                 

РІШЕННЯ № 223 
 

31.03.2021  м.  Хуст

Про реорганізацію дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, що належать до  

комунальної власності Хустської міської  
територіальної громади, шляхом приєднання 
 

Відповідно ст.43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 104-107 Цивільного Кодексу України, Бюджетного Кодексу 

України, Законів України «Про фізичну культуру і спорт», «Про освіту»,   «Про 

позашкільну освіту», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 5 

листопада 2008 р. № 993 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку 

спортивну школу»,з метою упорядкування організації діяльності дитячо- 

юнацьких спортивних шкіл сфери фізичної культури і спорту, що є закладами 

спеціалізованої позашкільної освіти спортивного профілю та підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів, міська рада   

 

                                         ВИРІШИЛА: 

 

1. Реорганізувати юридичні особи Комунальний заклад «Хустська 

дитячо-юнацька спортивна школа «Карпати» Хустської міської ради (код 

ЄДРПОУ 26099355) та Комунальний заклад «Хустська дитячо-юнацька 

спортивна школа» Хустської міської ради (код ЄДРПОУ 34460693) шляхом 

приєднання до Комунального закладу «Хустська міська дитячо-юнацька 

спортивна школа «Хуст-Нарцис» (код ЄДРПОУ 26327081). 

2. Затвердити  комісію з реорганізації юридичної особи: 

Комунального закладу «Хустська дитячо-юнацька спортивна школа «Карпати» 

Хустської міської ради у складі згідно з додатком 1. 

3. Затвердити  комісію з реорганізації  юридичної особи: 

Комунального закладу  «Хустська дитячо-юнацька спортивна школа» 

Хустської міської ради у складі згідно з додатком 2. 

4. Місцезнаходження комісії з реорганізації: 90400, Закарпатська 

область, місто Хуст, вулиця Борканюка, будинок 15. 

5. Комісіям з реорганізації: 

- подати державному реєстратору документи, необхідні для державної 

реєстрації рішення про припинення юридичної особи в результаті реорганізації, 

у встановлений законодавством термін – протягом трьох робочих днів; 

- провести інвентаризацію усіх активів і пасивів, лімітів, фондів, тощо 

юридичної особи та за підсумками інвентаризації скласти передавальний акт; 



- розглянути, в разі надходження, окрему кожну вимогу кредитора, після 

чого прийняти відповідне рішення, яке надіслати кредитору не пізніше 30 днів з 

дня отримання відповідної вимоги кредитора; 

- надати на затвердження до Хустської міської ради передавальний акт; 

- передати документи постійного зберігання в Комунальний заклад 

«Хустська міська дитячо-юнацька спортивна школа «Хуст-Нарцис» (код 

ЄДРПОУ 26327081); 

- здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством. 

6. Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог 

становить два місяці з дати офіційного оприлюднення повідомлення про 

реорганізацію відповідно до вимог чинного законодавства України. 

7. Начальнику управління культури, молоді і спорту (Власюк В.В.): 

7.1. Персонально попередити керівників  Комунального закладу «Хустська 

дитячо-юнацька спортивна школа «Карпати» Хустської міської ради (код 

ЄДРПОУ 26099355), Комунального закладу «Хустська дитячо-юнацька 

спортивна школа» Хустської міської ради (код ЄДРПОУ 34460693)  та 

Комунального закладу «Хустська міська дитячо-юнацька спортивна школа 

«Хуст-Нарцис» (код ЄДРПОУ 26327081) про реорганізацію юридичної особи в 

порядку, визначеному законодавством України. 

7.2. У порядку, встановленому чинним законодавством України вжити 

заходів організаційно-кадрового характеру стосовно всіх працівників 

вищевказаних установ у зв’язку з реорганізацією, змінами в організації праці. 

8. Внести зміни до штатного розпису Комунального закладу 

«Хустська міська дитячо-юнацька спортивна школа «Хуст-Нарцис» (код 

ЄДРПОУ 26327081) шляхом включення 34 штатні одиниці. 

9. Делегувати повноваження виконавчому комітету Хустської міської 

ради в подальшому затверджувати зміни до статуту та штатного розпису 

Комунального закладу «Хустська міська дитячо-юнацька спортивна школа 

«Хуст-Нарцис» (код ЄДРПОУ 26327081). 

10. Контроль за виконанням рішення покласти  на постійну 

депутатську комісію міської ради 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. 

 

 

Міський голова                                   Володимир КАЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


