
 

 
УКРАЇНА 

   ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

   ІІ   СЕСІЯ  VIII СКЛИКАННЯ 

                                                                                               

 РІШЕННЯ № 575 
 

20.10.2021                                                      м.  Хуст 

Про затвердження передавальних актів  

сільських бібліотек Комунального  

закладу «Хустська бібліотека для дітей»  

міської ради, створення філій Комунального  

закладу «Хустська публічна бібліотека»  

Хустської міської ради, затвердження статуту  

Комунального закладу « Хустська публічна  

бібліотека» Хустської міської ради у новій редакції 
 

Розглянувши подані комісією з реорганізації сільських бібліотек та 

Комунального закладу «Хустська бібліотека для дітей» Хустської міської ради15 

(п'ятнадцять ) передавальних актів, враховуючи рішення I сесії VIII скликання 

Хустської міської ради від 30.06.2021 року №401 «Про  реорганізацію  бібліотек, 

що  належать до комунальної власності Хустської міської територіальної 

громади,шляхом приєднання», керуючись ст. 107, 108 Цивільного кодексу 

України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,відповідно до листа Міністерства культури та інформаційної політики 

України  від 02.04.2021 № 3841/4.10.9 «Щодо змін в базовій мережі», з метою 

дотримання прав населення на отримання бібліотечних послуг та соціальних і 

трудових прав працівників відповідних бібліотек, Хустська міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити 15 (п’ятнадцять) передавальних актів майна, прав та 

обов’язків, а саме:14 (чотирнадцять)юридичних осіб комунальних закладів 

сільських бібліотек(додаток 1) та Комунального закладу «Хустська бібліотека 

для дітей» Хустської міської ради (код ЄДРПОУ 38311978) згідно додатку 1. 

2. Визнати, що Комунальний заклад «Хустська публічна бібліотека» 

Хустської міської ради (код ЄДРПОУ 36021013) є правонаступником усього 

майна, прав та обов’язківКомунального закладу «Хустська бібліотека для дітей» 

Хустської міської ради (код ЄДРПОУ 38311978) та14 (чотирнадцяти)юридичних 

осіб комунальних закладівсільських бібліотек згідно додатку 1. 

3. Припинити державну реєстрацію 14 (чотирнадцяти) юридичних осіб 

комунальних закладів сільських бібліотек (додаток 1) таКомунального закладу 

«Хустська бібліотека для дітей» Хустської міської ради (код ЄДРПОУ 38311978) 

у зв’язку з реорганізацією, шляхом приєднання до Комунального закладу 

«Хустська публічна бібліотека» Хустської міської ради (код ЄДРПОУ 36021013). 

4. Створити бібліотеки-філії Комунального закладу «Хустська публічна 

бібліотека» Хустської міської ради (код ЄДРПОУ 36021013): 



 

4.1. Бібліотека – філія для дітей міста Хуст Комунального закладу «Хустська 

публічна бібліотека» Хустської міської ради, 90400, Закарпатська область, місто 

Хуст, вулиця Карпатської Січі, будинок 21; 

4.2. Бібліотека – філія села Бороняво Комунального закладу «Хустська 

публічна бібліотека» Хустської міської ради, 90442, Закарпатська область, 

Хустський район, село Бороняво, вулиця Центральна, будинок 95; 

4.3. Бібліотека – філія села Вертеп Комунального закладу «Хустська публічна 

бібліотека» Хустської міської ради, 90411, Закарпатська область, Хустський 

район, село Вертеп, вулиця Садова, будинок 34. 

4.4. Бібліотека – філія села Данилово Комунального закладу «Хустська 

публічна бібліотека» Хустської міської ради, 90443, Закарпатська область, 

Хустський район, село Данилово, вулиця Миру, будинок 59; 

4.5. Бібліотека – філія села ІзаКомунального закладу «Хустська публічна 

бібліотека» Хустської міської ради, 90436, Закарпатська область, Хустський  

район, село Іза, вулиця  Центральна, будинок 122; 

4.6. Бібліотека – філія села Копашново Комунального закладу «Хустська 

публічна бібліотека» Хустської міської ради, 90433, Закарпатська область, 

Хустський район, село Копашново, вулиця Центральна, будинок 130; 

4.7. Бібліотека – філія села Крайниково Комунального закладу «Хустська 

публічна бібліотека» Хустської міської ради, 90452, Закарпатська область, 

Хустський район, село Крайниково, вулиця  Садова, будинок 1; 

4.8. Бібліотека – філія села КриваКомунального закладу «Хустська публічна 

бібліотека» Хустської міської ради, 90412, Закарпатська область, Хустський 

район, село Крива, вулиця Миру, будинок 2А; 

4.9. Бібліотека – філія села Липовець Комунального закладу «Хустська 

публічна бібліотека» Хустської міської ради, 90416, Закарпатська область, 

Хустський район, село Липовець,  вулиця Шевченка, будинок 1; 

4.10. Бібліотека – філія села Липча Комунального закладу «Хустська публічна 

бібліотека» Хустської міської ради, 90415, Закарпатська область, Хустський 

район, село Липча, вулиця  Центральна, будинок 38; 

4.11. Бібліотека – філія села Нанково Комунального закладу «Хустська публічна 

бібліотека» Хустської міської ради, 90435, Закарпатська область, Хустський 

район , село Нанково, вулиця Миру, будинок 217; 

4.12. Бібліотека – філія села Нижнє Селище Комунального закладу «Хустська 

публічна бібліотека» Хустської міської ради, 90440, Закарпатська область, 

Хустський район , село Нижнє Селище, вулиця Центральна, будинок 84; 

4.13. Бібліотека – філія села Олександрівка Комунального закладу «Хустська 

публічна бібліотека» Хустської міської ради, 90444, Закарпатська область, 

Хустський район , село Олександрівка, вулиця Миру, будинок 114; 

4.14. Бібліотека – філія села Рокосово Комунального закладу «Хустська 

публічна бібліотека» Хустської міської ради, 90410, Закарпатська область, 

Хустський район, село Рокосово, вулиця Рокосівська, будинок 9; 

4.15. Бібліотека – філія  села Сокирниця Комунального закладу «Хустська 

публічна бібліотека» Хустської міської ради, 90450, Закарпатська область, 

Хустський район, село Сокирниця, вулиця Маяковського, будинок 3; 

4.16. Бібліотека – філія села Стеблівка  Комунального закладу «Хустська 

публічна бібліотека» Хустської міської ради, 90451, Закарпатська область, 

Хустський район, село Стеблівка, вулиця Салдобошська, будинок 163; 



4.17. Бібліотека – філія села Хустець Комунального закладу «Хустська публічна 

бібліотека» Хустської міської ради, 90434, Закарпатська область, Хустський 

район, село Хустець, будинок 85. 

5. Затвердити Положення про бібліотеки – філіїКомунального закладу 

«Хустська публічна бібліотека» Хустської міської ради(код ЄДРПОУ 36021013): 

5.1. Положення про бібліотеку-філію для дітей міста Хуст Комунального 

закладу «Хустська публічна бібліотека» Хустської міської ради.  

5.2. Положення про бібліотеку-філію села Вертеп Комунального закладу 

«Хустська публічна бібліотека» Хустської міської ради. 

5.3. Положення про бібліотеку-філіюсела Бороняво Комунального закладу 

«Хустська публічна бібліотека» Хустської міської ради. 

5.4. Положення про бібліотеку-філіюсела Данилово Комунального закладу 

«Хустська публічна бібліотека» Хустської міської ради. 

5.5. Положення про бібліотеку-філіюсела Іза Комунального закладу «Хустська 

публічна бібліотека» Хустської міської ради. 

5.6. Положення про бібліотеку-філіюсела Копашново Комунального закладу 

«Хустська публічна бібліотека» Хустської міської ради. 

5.7. Положення про бібліотеку-філіюсела Хустець Комунального закладу 

«Хустська публічна бібліотека» Хустської міської ради. 

5.8. Положення про бібліотеку-філіюсела Крайниково Комунального закладу 

«Хустська публічна бібліотека» Хустської міської ради. 

5.9. Положення про бібліотеку-філію села Крива Комунального закладу 

«Хустська публічна бібліотека» Хустської міської ради. 

5.10. Положення про бібліотеку-філію села Липовець Комунального закладу 

«Хустська публічна бібліотека» Хустської міської ради 

5.11. Положення про бібліотеку-філіюсела Липча Комунального закладу 

«Хустська публічна бібліотека» Хустської міської ради. 

5.12. Положення про бібліотеку-філіюсела Нанково Комунального закладу 

«Хустська публічна бібліотека» Хустської міської ради. 

5.13. Положення про бібліотеку-філіюсела Нижнє Селище Комунального 

закладу «Хустська публічна бібліотека» Хустської міської ради. 

5.14. Положення про бібліотеку-філіюсела Олександрівка Комунального 

закладу «Хустська публічна бібліотека» Хустської міської ради. 

5.15. Положення про бібліотеку-філіюсела Сокирниця Комунального закладу 

«Хустська публічна бібліотека» Хустської міської ради. 

5.16.  Положення про бібліотеку-філіюсела Стеблівка Комунального закладу 

«Хустська публічна бібліотека» Хустської міської ради. 

5.17. Положення про бібліотеку-філіюсела Рокосово Комунального закладу 

«Хустська публічна бібліотека» Хустської міської ради. 

6. Затвердити статут Комунального закладу «Хустська публічна 

бібліотека» Хустської міської ради (код ЄДРПОУ 36021013) та структуру  у 

новій редакції (додаток 2,3). 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську 

комісію 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 
 


