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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                    ІІ  СЕСІЯ  VІІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 529 

 

20.10.2021 м. Хуст 

 

Про затвердження Передавальних актів 

комунального майна сільських рад  

Хустського району Закарпатської області 
 

Керуючись ст. 25, 26, 59, п. 6-1 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні 

положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, ст. 4, 17 Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань», п.9 ст. 8 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону 

України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку 

подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2000 р. № 419, Положення про інвентаризацію активів та 

зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

02.09.2014 р. № 879, Правил організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства 

юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, на підставі рішення І сесії VІІІ 

скликання Хустської міської ради від 10.12.2020 №1 "Про визнання повноважень 

депутатів Хустської міської ради VІІІ скликання та Хустського міського голови", 

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", висновку постійно діючої депутатської комісії з питань 

землекористування та охорони навколишнього середовища Хустської міської 

ради, враховуючи Передавальні акти та додатки до них, наданих комісіями по 

реорганізації сільських рад, Хустська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Передавальні акти (з додатками) комунального майна 

сільських рад Хустського району Закарпатської області. 

2. Прийняти безоплатно у комунальну власність Хустської міської 

територіальної громади (код ЄДРПОУ 34005221)  нерухоме майно сільських рад 

– земельні ділянки, згідно додатків 1-8. 
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3. Управлінню з питань майна комунальної власності виконавчого 

комітету Хустської міської ради здійснити у встановленому порядку державну 

реєстрацію права власності на об’єкти нерухомого майна, зазначені в додатках 

до Передавальних актів сільських рад. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісії по 

реорганізації сільських рад. 

 

 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 

  

 
 


