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Р І Ш Е Н Н Я 
 

20.02.2020              Мукачево    №1819 
 

 
Про передачу на баланс відділу культури Мукачівської міської ради 

нерухомого майна Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади за адресою: м. Мукачево, вул. Миру, 10 приміщення 5  

 
 Розглянувши клопотання відділу культури Мукачівської міської ради 
№63/19 від 12.02.2020р., керуючись ст.ст. 25, 60 Закону України ”Про місцеве 
самоврядування в Україні”, ст. 319 Цивільного кодексу України, беручи до 
уваги рішення Мукачівської міської ради ”Про передачу майна комунальної 
власності Мукачівського міського територіального центру соціального 
обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян 
Мукачівської міської ради.” від 12.03.2015 № 1364, враховуючи рекомендації 
постійної депутатської комісії з питань комунальної власності та земельних 
відносин (протокол №67 від 17.02.2020 р.; 18.02.2020 р.; 19.02.2020 р.), 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань освіти, 
культури, молоді і спорту та духовного розвитку (протокол №59 від 18.02.2020 
р.),  Мукачівська міська рада вирішила: 

1. Вилучити з балансу Управління праці та соціального захисту населення 
Мукачівської міської ради, код за ЄДРПОУ 03192980 (юридична адреса:                   
м. Мукачево, вул. Валленберга Рауля, 31) нерухоме майно комунальної 
власності Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади за адресою:                           
м. Мукачево, вул. Миру, 10 приміщення 5 (складські приміщення). 

2. Передати на баланс відділу культури Мукачівської міської ради, код 
ЄДРПОУ 25436247 (юридична адреса: м. Мукачево, пл. Духновича Олександра, 
2) нерухоме майно Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади за 
адресою: м. Мукачево, вул. Миру, 10 приміщення 5 (складські приміщення). 

3. Відділу культури створити комісію з приймання-передачі майна та 
оформити відповідний акт приймання-передачі нерухомого майна, згідно 
чинного законодавства України. 

4. Управління праці та соціального захисту населення Мукачівської 
міської ради  та відділу культури Мукачівської міської ради внести відповідні 
зміни в облік основних засобів на підставі цього рішення. 

5. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику міського 
голови (О. Казибрід), начальнику Управління комунальної власності та 
архітектури Мукачівської міської ради (В.Буднік), начальнику відділу культури 
Мукачівської міської ради (І. Калій), постійній депутатській комісії з питань 
комунальної власності та земельних відносин та постійній депутатській комісії 
з питань освіти, культури, молоді і спорту та духовного розвитку. 

 
Міський голова              А. БАЛОГА 
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