
                                                                         
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА   МІСЬКА  РАДА    

ІI   СЕСІЯ    VIII    СКЛИКАННЯ  

                                                       

                                   РІШЕННЯ  № 582 

 

20.10.2021  м.  Хуст

Про завершення реорганізації  
позашкільних навчальних закладів  

Хустської міської ради  

  

 

Відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про позашкільну освіту», 

керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також 

відповідно до культурно-освітніх, соціально-економічних, потреб територіальної 

громади, враховуючи висновок постійно діючої депутатської комісії 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, Хустська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Перейменувати Хустський міський центр позашкільної освіти «Сузір’я» 

Хустської міської ради Закарпатської області (Код ЄДРПОУ: 35299754). Місце 

знаходження: 90400, місто Хуст, вулиця Миколи Аркаса, будинок 8, на  

Комунальний заклад позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості 

«Сузір’я» Хустської міської ради. 

2. Затвердити Акти приймання – передачі майна, прав та обов’язків, що 

переходять від юридичних осіб, що припиняють свою діяльність, Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Хустської міської ради розташованого за 

адресою: м. Хуст вул. Пирогова, будинок 12 (код ЄДРПОУ 36647987); Центру 

позашкільної роботи Хустської міської ради, розташованого за адресою: м. Хуст 

вул. Небесної Сотні, будинок 61 (код ЄДРПОУ 22114023); Еколого-туристичного 

центру учнівської молоді Хустської міської ради, розташованого за адресою: м. 

Хуст вул. Карпатської Січі, 13/15 (код ЄДРПОУ 42421753), до правонаступника 

Комунальний заклад позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості 

«Сузір’я» Хустської міської ради (Код ЄДРПОУ: 35299754). Місце знаходження: 

90400, місто Хуст, вулиця Миколи Аркаса, будинок 8. (Додаток 1-3) 

3. Визначити правонаступником прав та обов’язків юридичних осіб, що 

припиняють свою діяльність Комунальний заклад позашкільної освіти «Центр 

дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Хустської міської ради (Код ЄДРПОУ: 



35299754). Місце знаходження: 90400, місто Хуст, вулиця Миколи Аркаса, 

будинок 8. 

4. Припинити діяльність Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Хустської міської ради, розташованого за адресою, м. Хуст вул. Пирогова, 

будинок 12 (код ЄДРПОУ 36647987), Центру позашкільної роботи Хустської 

міської ради розташованого за адресою, м. Хуст вул. Небесної Сотні, будинок 61 

(код ЄДРПОУ 22114023), Еколого-туристичного центру учнівської молоді 

Хустської міської ради, розташованого за адресою м. Хуст вул. Карпатської Січі, 

13/15 (код ЄДРПОУ 42421753) у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання. 

5. Зазначене в Актах майно залишити на балансі управління освіти, релігій 

та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради (далі - 

Управління) як органу управління позашкільними закладами, структурний 

підрозділ якого (централізована бухгалтерія управління)  здійснює 

бухгалтерський облік закладів позашкільної освіти. 

6. Затвердити Статут комунального закладу  позашкільної освіти «Центр 

дитячої та юнацької творчості «Сузір’я»  Хустської міської ради в  новій редакції. 

(Додаток 4) 

7. У зв’язку з приєднанням в процесі реорганізації позашкільних закладів 

освіти, збільшенням обсягів роботи, створити 3 внутрішні структурні підрозділи 

у комунальному закладі позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості 

«Сузір’я» Хустської міської ради  (Код ЄДРПОУ: 35299754) з назвами та адресами 

розташування згідно зі Статутом. Місце знаходження: 90400, місто Хуст, вулиця 

Миколи Аркаса, будинок 8. 

8.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійно діючу 

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 та начальника управління освіти, релігій та у справах національностей 

виконавчого комітету Хустської міської ради – Калинич О.В.. 

 

 

 

Міський голова                                     Володимир КАЩУК 

 

 

 

 

 
 


