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Про безоплатне прийняття майна бюджетних установ та закладів сфери 

культури, їх нематеріальних активів та відповідних документів із спільної 
власності територіальних громад сіл Завидова, Залужжя, Ромочевиці, 
Макарьова, Барбова, Пістрялова, Ключарок та Форноша у комунальну 
власність Мукачівської міської територіальної громади та затвердження 
актів по прийому-передачі майна бюджетних установ та закладів сфери 
культури, їх нематеріальних активів та відповідних документів 
 

Розглянувши акти спільної комісії по прийому-передачі майна бюджетних 
установ та закладів сфери культури, їх нематеріальних активів та відповідних 
документів, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів 
місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», Закону 
України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності", 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту 
(протокол №    від  .   .2020 р.), постійної комісії з питань комунальної власності 
та земельних відносин (протокол №    від .  .2020 р.), постійної комісії з питань 
гуманітарної політики (протокол №   від  .  .2020 р.), керуючись статтями 26, 59, 
60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Мукачівська 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
         1. Затвердити Акти спільної комісії по прийому-передачі майна бюджетних 
установ та закладів сфери культури, їх нематеріальних активів та відповідних 
документів із спільної власності територіальних громад у комунальну власність 
Мукачівської міської територіальної громади згідно додатків до цього рішення. 
  
 2. Прийняти безоплатно майно бюджетних установ та закладів сфери 
культури, їх нематеріальні активи та відповідні документи із спільної власності 
територіальних громад сіл Завидова, Залужжя, Ромочевиці, Макарьова, Барбова, 
Пістрялова, Ключарок та Форноша у комунальну власність Мукачівської міської 
територіальної громади в особі Мукачівської міської ради згідно переліку, що 
вказані у додатках до цього рішення.  
 
 3. Прийняте Мукачівською міською радою майно бюджетних установ та 



закладів сфери культури, передати в оперативне управління відділу культури 
Мукачівської міської ради. 
 
 4. Нематеріальні активи та відповідні документи бюджетних установ та 
закладів сфери культури, передати відділу культури Мукачівської міської ради 
для подальшого відображення їх у балансі цих суб’єктів та врахування в інших 
установлених законом формах обліку майна. 
 
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Мукачівського 
міського голову А. Балогу. 
 
 
Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 
 


