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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                  І  СЕСІЯ  VІІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 315 

 
31.05.2021 м. Хуст 
 

Про взяття на облік об’єктів 

будівництва, капітального 

ремонту та реконструкції сільських 

рад, що приєдналися до Хустської 
міської ради 

 

Керуючись ст. 329 Цивільного кодексу України, ст. 3 Закону України 

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

Кабінету міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу 

об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи вимоги Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування 

окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і 

районних державних адміністрацій» від 17.11.2020 року №1009-ІХ, на підставі ч. 

2 ст. 60 та п. 10 Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішення І сесії VІІІ 

скликання Хустської міської ради від 17.12.2020 №14 "Про припинення в 

результаті реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Хустської міської 

ради", враховуючи рекомендації постійно діючої депутатської комісії з питань 

контролю по здійсненню приватизації та управлінням комунальною власністю, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду на взяття на облік та прийняття об’єктів будівництва, 

капітального ремонту та реконструкції з комунальної власності сільських 

територіальних громад в особі сільських рад, що приєдналися до Хустської 

міської ради у комунальну власність Хустської територіальної громади в особі 

Хустської міської ради, згідно з додатком 1. 

2. Виконавчому комітету Хустської міської ради згідно акту приймання-

передачі прийняти на облік від сільських рад, що приєдналися до Хустської 

міської ради зазначені в додатку 1 до цього рішення об’єкти будівництва, 

капітального ремонту та реконструкції. 

3. Надати згоду на взяття на облік та прийняття об’єктів капітального 

ремонту з комунальної власності сільських територіальних громад в особі 

сільських рад, що приєдналися до Хустської міської ради у комунальну 

власність Хустської територіальної громади в особі Хустської міської ради, 

згідно з додатком 2. 
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4. Управлінню освіти, релігій та у справах національностей виконавчого 

комітету Хустської міської ради згідно акту приймання-передачі прийняти на 

облік від сільських рад, що приєдналися до Хустської міської ради зазначені в 

додатку 2 до цього рішення об’єкти капітального ремонту. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійно діючу 

депутатську комісію з питань контролю за проведенням приватизації та 

управлінням комунальною власністю Хустської міської ради. 

 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 

 


