
 
УКРАЇНА 

 ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

   ІІІ   СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

                                            РІШЕННЯ № 1021 

 
28.10.2022 

 

                                                          м.  Хуст 

Про внесення змін у рішення ІІІ сесії Хустської  

міської ради  VIII скликання від 16.09.2022 №981  

«Про припинення права оперативного управління  

та вилучення з користування надлишкового  

майна управління освіти, релігій та у справах 

національностей виконавчого комітету Хустської 

міської ради»  

 

    Відповідно до статей 26 та 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою приведення до норм чинного законодавства 

рішення ІІІ сесії VIII скликання Хустської міської ради від 16.09.2022 №981 «Про 

припинення права оперативного управління та вилучення з користування 

надлишкового майна управління освіти, релігій та у справах національностей 

виконавчого комітету Хустської міської ради» враховуючи висновок постійно 

діючої комісії з питань контролю за проведенням управлінням по комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та містобудування, Хустська 

міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в рішення ІІІ сесії VІІІ скликання Хустської міської ради від 

16.09.2022 №981 «Про припинення права оперативного управління та вилучення з 

користування надлишкового майна управління освіти, релігій та у справах 

національностей виконавчого комітету Хустської міської ради», виклавши в новій 

редакції: 

«1. Припинити право оперативного управління та вилучити з користування  

управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету 

Хустської міської ради надлишкове майно, що належить до комунальної власності 

Хустської міської територіальної громади, а саме: 

1.1. дошкільний навчальний заклад №2 площею 760,3 кв.м, в с. 

Копашново, вул. Учительська, 2; 

1.2. комплекс, нежитлова будівля (майно колишнього 

психоневрологічного відділення) площею 675,7 кв.м, в с. Липча, 

вул. Шкільна, 44. 

2. Вилучене згідно п.1. підпунктів 1.1. та 1.2. даного рішення  майно передати 



на баланс виконавчому комітету Хустської міської ради. 

3. Бухгалтерії управління освіти, релігій та у справах національностей 

виконавчого комітету Хустської міської ради внести відповідні зміни до 

бухгалтерського обліку та звітності. 

4. Управлінню освіти, релігій та у справах національностей виконавчого 

комітету Хустської міської ради здійснити передачу виконавчому комітету 

Хустської міської ради зазначеного в даному рішенні майна згідно Акту  

приймання-передачі. 

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, 

заступника міського голови Фетька І.М.».. 

 

 

Секретар ради                                                            Василь ГУБАЛЬ 

 


