
 

 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

ІІ  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

ПРОЄКТ  

 РІШЕННЯ №____ 
___.___.2021 року м.  Хуст

Про  передачу котелень закладів культури і спорту 

в оперативне управління  

КП «Хусттепло»  

Хустської міської ради 

 Відповідно до ст.ст.30, 42, ст.26 та п. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,згідно зі ст. 137 Господарського кодексу України на 

виконання розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації від 

18.05.2021р. № 416 «Про підготовку господарського комплексу та установ 

бюджетної сфери області до роботи в осінньо– зимовий період 2021-2022 років» та 

розпорядження Хустського міського голови від 15.06.2021 року №88/02-05  «Про 

утворення оперативного штабу (робочої групи) з питань підготовки та сталого 

проходження опалювального сезону господарського комплексу та установ 

бюджетної сфери на території Хустської міської територіальної громади до роботи в 

осінньо-зимовий період 2021-2022 років», керуючись рішенням І сесії VIIIскликання 

Хустської міської ради №205 від 31.03.2021р. «Про припинення права оперативного 

управління котелень КП «Хусттепло» Хустської міської ради», з метою подальшого 

обслуговування котелень, враховуючи висновок постійно діючої депутатської 

комісії з питань контролю за проведенням управлінням  комунальної власності, 

житлово-комунального господарства та містобудування, сесія Хустської міської 

ради 

в и р і ш и л а: 

1. Передати в оперативне управління Комунальному підприємству 

«Хусттепло» Хустської міської ради котельні  згідно Додатку  1 з метою їх 

подальшого обслуговування. 

2. Начальнику Комунального підприємства «Хусттепло» Хустської міської 

ради Штефуці С.М. прийняти майно згідно Акту приймання-передачі та забезпечити 

його відповідний облік. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 

депутатську   комісію з питань контролю за проведенням управлінням комунальної 

власності, житлово комунального господарства та містобудування.  

 

Міський голова Володимир КАЩУК 

  

 



 
  Додаток 1 

до рішення І сесії VIII скликання 

від _________ № _____ 

 
 

Перелік 

Котелень закладів культури і спорту, що підпорядковані управлінню культури, 

молоді і спорту Хустської міської ради і передаються на баланс та обслуговування 

КП «Хусттепло» 

№ п/п Найменування закладу Адреса 

1. КЗ « Хустська дитячо-юнацька спортивна 

школа «Хуст-Нарцис» 

м.Хуст, вул.Спортивна, б/н 

2. КЗ «Хустська публічна бібліотека» 

Хустської міської ради 

м. Хуст, вул.Репіна, 3 

3. КЗ «Сокирницька школа мистецтв» 

Хустської міської ради 

с. Сокирниця, 

вул.Центральна, 106 

4. Сільський будинок культури села Нанково 

Хустської міської ради 

с .Нанково, вул.Миру, 217 

5. КЗ «Нижньоселищенська школа мистецтв» 

Хустської міської ради 

с. Нижнє Селище, 

вул.Демократична,1  

6. Сільський будинок культури села Нижнє 

Селище Хустської міської ради 

с .Нижнє Селище, 

вул.Центральна, 84 

7. Сільський будинок культури села Рокосово 

Хустської міської ради 

с. Рокосово, вул. 

Рокосівська, 9 

 

 

 

 

Секретар ради Василь ГУБАЛЬ 

 

 


