
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

І  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

                                         РІШЕННЯ № 335 
 

31.05.2021  м.  Хуст

Про реорганізацію бібліотек, 

що належать до комунальної власності 
Хустської територіальної громади, 

шляхом приєднання 

 

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

Україні», ст. 104-107 Цивільного Кодексу України, ст. 89 Бюджетного Кодексу 

України, Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», із врахуванням 

Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними 

бібліотеками в Україні, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 лютого 2019 р. № 72, з метою забезпечення населення бібліотечними 

послугами,   задоволення потреб громадян у публічній інформації, забезпечення 

їх доступу до державних та регіональних електронних інформаційних 

ресурсів,оптимізації діяльності бібліотечних закладів та підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити юридичні особи комунальних закладів 14 сільських 

бібліотек (список додається) та Комунального закладу «Хустська бібліотека для 

дітей» Хустської міської ради (код ЄДРПОУ 38311978) в результаті 

реорганізації шляхом приєднання до Комунального закладу «Хустська публічна 

бібліотека» Хустської міської ради (код 36021013), як структурних підрозділів 

–бібліотек-філій. 

2. Затвердити склад  комісій з припинення діяльності комунальних 

закладів сільських бібліотечних установта Комунального закладу «Хустська 

бібліотека для дітей» Хустської міської ради шляхом приєднання в складі 

згідно з додатками 1-15. 

3. Місцезнаходження комісійз реорганізації: 90400, Закарпатська область, 

місто Хуст, вулиця 900-річчя Хуста, будинок 27. 

4. Комісіям з реорганізації: 

- подати державному реєстратору документи, необхідні для державної 

реєстрації рішення про припинення юридичних осіб 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 Хустськоїміської ради передавальні акти; 

- передати документи постійного зберігання в Комунальний заклад 

«Хустська публічна бібліотека»(код ЄДРПОУ 36021013); 

- здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством. 

5. Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два 

місяці з дати офіційного оприлюднення повідомлення про реорганізацію 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

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

6.1. Персонально попередити працівників Комунального закладу 

«Хустська бібліотека для дітей» Хустської міської ради (код ЄДРПОУ 

38311978) та сільських бібліотек про реорганізацію юридичних осіб в порядку, 

визначеному законодавством України. 

6.2. 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. 

7. Затвердити штатний розписбібліотеки-філії«Хустська бібліотека для 

дітей»в кількості 3 штатних одиниць та штатний розпис сільських бібліотек-

філій в кількості 16 штатних одиниць завідувачів філій, оптимізувавши 3 

посади другого працівника сільських бібліотечних установ. 

8. Делегувати повноваження виконавчому комітету Хустської міської 

ради в подальшому затверджувати зміни до статуту та штатного розпису 

Комунального закладу «Хустська публічна бібліотека». 

9. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


