
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                  ІІІ   СЕСІЯ  VIII СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 912 
 

22.07.2022 

 

            м. Хуст 

Про надання згоди на прийняття до  

комунальної власності Хустської міської  

територіальної громади пам’ятника  

«Братська могила Радянських воїнів  

та підпільників-партизан, які загинули  

в боях за визволення Хустщини»,  

який знаходиться в м. Хуст по вул. Карпатської Січі 

 

          Керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

“Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності”, враховуючи 

рішення третього засідання одинадцятої сесії VІІ скликання Хустської районної 

ради від 28.09.2018 № 497 "Про внесення змін та доповнень до рішення 11-ї 
сесії VІІ скликання Хустської районної ради від 15 серпня 2018 року №485 

«Про передачу у спільну власність територіальної громади м. Хуст пам’ятник 

«Братська могила Радянських воїнів та підпільників-партизан, які загинули в 
боях за визволення Хустщини», враховуючи висновок постійно діючої комісії з 

питань контролю за проведенням управлінням по комунальної власності, 

житлово-комунального господарства та містобудування, Хустська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Надати згоду на прийняття до комунальної власності Хустської міської 

територіальної громади пам’ятник «Братська могила Радянських воїнів та 

підпільників-партизан, які загинули в боях за визволення Хустщини», який 
знаходиться в м. Хуст по вул. Карпатської Січі. 

          2. Прийняти до комунальної власності Хустської міської територіальної 

громади пам’ятник «Братська могила Радянських воїнів та підпільників-

партизан, які загинули в боях за визволення Хустщини», який знаходиться в м. 

Хуст по вул. Карпатської Січі. 

          3. Управлінню культури, молоді і спорту Хустської міської ради 

здійснити передбачені чинним законодавством заходи щодо прийняття до 

комунальної власності Хустської міської територіальної громади майна, 

зазначеного в п. 1 цього рішення, з закріпленням його на праві оперативного 
управління. 

          4. Управлінню культури, молоді і спорту Хустської міської ради 



здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації права комунальної 
власності Хустської міської територіальної громади в особі Хустської міської 

ради на об'єкт нерухомого майна, зазначений в п. 1 цього рішення. 

           5. 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.

  

 
 

Міський голова                                             Володимир КАЩУК 
 

 

 

    

 

 


