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Про затвердження актів прийому-передачі майна закладів освіти  

територіальних громад сіл Доробратова, Горбка та Негрова, що перебуває в 
оперативному управлінні (оренді або в іншому праві користування) відділу 
освіти Іршавської районної державної адміністрації та зі спільної власності 
територіальних громад сіл, міста районну – Іршавської районної ради 

 
Розглянувши акти прийому-передачі майна закладів освіти територіальних 

громад сіл Доробратова, Горбка та Негрова, що перебуває в оперативному управлінні 
(оренді або в іншому праві користування) відділу освіти Іршавської районної 
державної адміністрації та актів прийому-передачі майна закладів освіти,що 
перебувають у спільній власності зазначених територіальних громад, які складені 
спільною комісією, 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", рішення Хустської 
районної ради від 15.12.2020 року №54 «Про безоплатну передачу юридичних осіб та 
майна з спільної власності територіальних громад сіл, міста районну – Іршавської 
районної ради у комунальну власність Мукачівської міської ради»,  враховуючи 
рекомендації т постійної комісії з питань   бюджету та регламенту      (протокол №    
від  .   .2021 р.), постійної комісії з питань комунальної власності та земельних 
відносин (протокол №    від .  .2021 р.), постійної комісії з питань гуманітарної 
політики (протокол №   від  .  .2021 р.), керуючись статтями 26, 59, 60 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 1. Затвердити Акти прийому-передачі майна закладів освіти територіальних 

громад сіл Доробратова, Горбка та Негрова, що перебуває в оперативному управлінні 
(оренді або в іншому праві користування) відділу освіти Іршавської районної 
державної адміністрації та зі спільної власності територіальних громад сіл, міста 
районну – Іршавської районної ради згідно додатків до цього рішення. 

2. Управлінню освіти, молоді та спорту прийняти вказане майно на баланс з 
31.12.2020р.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Мукачівського міського 
голову А. Балогу. 

 
 

Міський голова              А. БАЛОГА 
 


