
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

І   СЕСІЯ   VІІІ  СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ № 234 
 

31.03.2021                                                                                                   м. Хуст 

 

Про затвердження передавальних 

актів закладів культури і спорту  

 

Розглянувши передавальні акти, подані комісією, утвореною відповідно до 

розпорядження голови Хустської міської ради від 05.02.2021 № 15/02-05, 

керуючись п.3, 7 рішення І сесії VІІІ скликання Хустської міської ради №54 від 

30.12.2020 року «Про вхід Хустської міської ради до складу засновників закладів 

культури і спорту, зміну найменування та затвердження статутів закладів у новій 

редакції», п.5, 6 рішення І сесії VІІІ скликання Хустської міської ради №94 від 

29.01.2021 року «Проприпинення 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», підпунктами 1,4 та 9 пункту 6-1, підпунктами 1,3 та 

12 пунктами 6-2 розділу V Прикінцевих та перехідних положень Закону України 

«Про місцеве самоврядування», пункту 4 Закону України «Про передачу об’єктів 

права державної та комунальної власності», враховуючи висновок постійної 

комісії з питань контролю за проведенням управлінням комунальної власності, 

житлово-комунального господарювання та містобудування, міська рада  

 

                                             ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити передавальні акти у кількості 9 штук що додаються, 

складені комісією з приймання-передавання майна, про прийняття у комунальну 

власність територіальної громади Хустської міської ради наступних об’єктів: 
 

№ п/п Найменування об’єктів 

 

Місце знаходження: 

1.  Комунального закладу 

«Хустська дитячо-юнацька 

спортивна школа» 

(код ЄДРПОУ 34460693) 

 

90400, Закарпатська 

область, м.Хуст, 

вул. Спортивна 

(Жайворонкова) без № 

2.  Комунального закладу 

«Нижньоселищенська дитяча школа 

мистецтв» 

(код ЄДРПОУ 00435896) 

 
 

90440, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Нижнє Селище, 

вул. Демократична, 1 



 

3.  Комунального закладу 

«Сокирницька дитяча школа мистецтв» 

(код ЄДРПОУ 25443069) 

 

90450, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Сокирниця, вулиця 

Центральна, буд. 106 
 

4.  Комунального закладу 

«Стеблівська дитяча школа мистецтв» 

(код ЄДРПОУ 25443075) 

 

90451, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Стеблівка, вулиця 

Дружби,3а 
 

5.  Філя Велятинської дитячої школи мистецтв 

у селі Рокосово 

90410, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Рокосово, 

вул. Рокосівська, 9 
 

6.  Комунального закладу 

«Хустський районний будинок культури» 

(код ЄДРПОУ 02168287) 

 

90410, Закарпатська 

область, Хустський район, 

село Рокосово, 

вул. Рокосівська, 9 
 

7.  Комунального закладу 

«Хустська районна бібліотека для дітей» 

(код ЄДРПОУ 38311978) 
 

90400, Закарпатська 

область, м.Хуст, 

вул. Карпатської Січі, 21 

8.  Комунального закладу 

«Хустська районна бібліотека» 

(код ЄДРПОУ 38312002) 
 

90400, Закарпатська 

область, м.Хуст, 

вул. Карпатської Січі, 21 

9.  Відділу комплектування 

Комунального закладу 

«Хустська районна бібліотека» 

(код ЄДРПОУ 38312002) 
 

90400, Закарпатська 

область, м.Хуст, 

вул. Карпатської Січі, 21 

 

2. Управлінню з питань майна комунальної власності виконавчого 

комітету Хустської міської ради провести державну реєстрацію майна 

комунальної власності. 

3. Визначити балансоутримувачем переданого комплексу майна, 

майнових прав та зобов’язань закладів культури і спорту - Управління культури, 

молоді і спорту Хустської міської ради. 

4. Балансоутримувачу – Управлінню культури, молоді і спорту 

Хустської міської ради зарахувати на баланс майно що передане згідно 

передавальних актів та внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 

депутатську комісію з питань контролю за проведенням управлінням 

комунальної власності, житлово-комунального господарства та містобудування, 

начальника управління культури, молоді і спорту Хустської міської ради – 

Власюка В.В.. 

 

Міський голова                                                                Володимир КАЩУК 


