
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

ІІ  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 
ПРОЕКТ  

 РІШЕННЯ №____ 
___.___.2021 року 

 

м.  Хуст

Про передачу в  оперативне 
управління КП «Хусттепло» 

Хустської міської ради теплових 

мереж закладів освіти 

 

За результатами розгляду службової записки начальника управління 

освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської 

міської ради, з метою ефективного обслуговування теплових мереж закладів 

освіти в опалювальний період, згідно ст.137 Господарського кодексу України, 

ст. 26 та ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

враховуючи висновок постійно діючої комісії з питань контролю за 

проведенням управлінням по комунальної власності, житлово-комунального 

господарства та містобудування, міська рада  

вирішила: 

1. Припинити право користування та вилучити з оперативного  

управління уповноваженого органу в галузі освіти, управління освіти, релігій та 

у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради 

теплові мережі по об’єктах визначених згідно Додатку 1 

2. Передати в оперативне управління КП «Хусттепло» Хустської 

міської ради теплові мережі по об’єктах визначених згідно Додатку 1 

3. Управлінню освіти, релігій та у справах національностей 

виконавчого комітету Хустської міської ради  здійснити передачу зазначених в 

Додатку 1 до даного рішення теплових мереж згідно Актів приймання - 

передачі . 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно 

діючу депутатську комісію з питань контролю за проведенням управлінням по 

комунальної власності, житлово-комунального господарства та містобудування, 

начальника управління освіти, релігій та у справах національностей 

виконавчого  комітету  Хустської  міської  ради – Калинич О.В. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                              Володимир КАЩУК 

 
 

 

 



Додаток 1 до рішення ІІ сесії 

Хустської міської ради VIІI 

скликання від _____2021 року № 

_____  

 

Перелік газових котелень закладів освіти, 

що передаються в оперативне управління та на баланс КП 

«Хусттепло» 

1. Кошелівський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) Хустської 

міської ради (Кошелівський ЗДО) (с. Кошелево, вул.Пушкіна,1) 

2. Нанківський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Хустської міської 

ради (Нанківський ЗДО) (с. Нанково, вул. Миру, 217) 

3. Боронявський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Хустської міської 

ради (Боронявський ЗДО) (вул. Центральна, 154) 

4. Крайниківський заклад дошкільної освіти (ясла-сад) Хустської міської 

ради (Крайниківський ЗДО) (вул. Шкільна, 13) 

5. Нижньоселищенський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

Хустської міської ради (Нижньоселищенський ЗДО) (вул. Демократична, 2) 

6. Олександрівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Хустської 

міської ради (Олександрівський ЗДО) (вул. Жовтнева, 2) 

7. Стеблівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Хустської міської 

ради (Стеблівський ЗДО) (вул. Дружби,  3) 

8. Сокирницький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням французької мови Хустської міської ради 

Закарпатської області (Сокирницький ЗЗСО І-ІІІ ст.) (вул. Садова, 83) 

9. Сокирницький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням французької мови Хустської міської ради 

Закарпатської області (Сокирницький ЗЗСО І-ІІІ ст.) (вул. Центральна, 83) 

10. Рокосівський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів 

Хустської міської ради Закарпатської області (Рокосівський ЗЗСО I-III ст..) 

(вул. Центральна ,б/н) 

11. Рокосівський заклад загальної середньої освіти  I-III ступенів 

Хустської міської ради Закарпатської області (Рокосівський ЗЗСО I-III ст..) 

(вул. Центральна, 92)  

12. Кривський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хустської 

міської ради (Кривський ЗЗСО І-ІІІ ст.) (вул. Миру, б/н) 

13. Липчанський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів 

Хустської міської ради Закарпатської області (Липчанський ЗЗСО I-III ст.) (вул. 

Шкільна, 6) 

14. Нанківський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів 

Хустської міської ради Закарпатської області (Нанківський ЗЗСО І-ІІІ ст.) (вул. 

Миру, б/н) 

15. Кошелівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Хустської міської ради Закарпатської області (Кошелівський ЗЗСО І-ІІІ ст.) 

(вул. Шевченка, 34) 



16. Стеблівська заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Хустської міської ради Закарпатської області (Стеблівський ЗЗСО I-III 

ступенів) (вул. Салдобошська, 156) 

17. Крайниківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Хустської міської ради Закарпатської області (Крайниківський  ЗЗСО I-III 

ступенів) (вул. Вул. Шкільна, 13) 

18.  Олександрівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Хустської міської ради Закарпатської області (Олександрівський ЗЗСО І-ІII 

ступенів) (вул. Шкільна, 16) 

19. Лунківський заклад загальної середньої освіти І ступеня "Радість" 

Хустської міської ради Закарпатської області (Лунківський ЗЗСО І ступеня 

"Радість") (Мала Лунка, 35). 

   20.  Кірешська початкова школа Хустської міської ради Закарпатської 

області (Кірешська ЗОШ І ступеня) (м. Хуст, вулиця Колгоспна, будинок 49). 

   21. Хустський міський центр позашкільної освіти «Сузір’я» Хустської 

міської ради Закарпатської області (ХМЦПО «Сузір’я»)(м. Хуст. вул. Миколи 

Аркаса, будинок 8). 

  22. Кривський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хустської 

міської ради (Кривський ЗЗСО І-ІІІ ст.) (дошкільний структурний підрозділ за 

адресою с. Крива,  вул. Молодіжна,18). 

 23. Липчанський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) Хустської 

міської ради. (Липчанський ЗДО) (с.  Липча, вул. Шкільна, 6). 

 24. Боронявський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Хустської міської ради Закарпатської області (Боронявський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів) (с. Боронява, вул.Центральна,129). 

25.  Хустська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Хустської міської ради 

Закарпатської області (ЗОШ І-ІІ ступенів з угорською мовою навчання) (м. 

Хуст, вул. Слов’янська, будинок 4). 

26. Вертепський заклад загальної середньої освіти І ступеня Хустської 

міської ради (село Вертеп, вулиця Садова, будинок 34). 

27. Данилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (село 

Данилово, вул. Шкільна, буд. 1). 

28. Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №7 «Бджілка (адреса: м. 

Хуст, вул. Небесної Сотні 18); 

29. Гімназія – інтернат міста Хуста (адреса: м. Хуст, вул. Корятовича, 2); 

30. Хустська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Хустської міської 

ради (адреса:  м. Хуст, вул. Львівська  70) 

 

 

Секретар ради                 Василь Губаль 

 

 

 


