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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 Лавки, Павшино, Шенборн, 
Нижній Коропець, Нове Давидково, Дерцен у комунальну власність         
Мукачівської міської об’єднаної 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 бюджетних 

установ та закладів сфери культури, їх майна, нематеріальних активів та       
відповідних документів, відповідно до Закону України "Про добровільне 
об'єднання територіальних громад", Закону України "Про передачу об’єктів 
права державної та комунальної власності", пункту 39 Прикінцевих та        
перехідних положень Бюджетного кодексу України, враховуючи статті 177, 181, 
190 Цивільного кодексу України, статті 52, 55, 62, 63, 66, Господарського 
кодексу України, рішення другого засідання вісімнадцятої сесії сьомого                   
скликання Мукачівської районної ради №363 від 12.11.2019 року «Про                       
передачу бюджетних установ», враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №79 від 26.12.2019 р.), постійної депутатської комісії з питань 
комунальної власності та земельних відносин (протокол №65 від 24.12.2019 р.; 
26.12.2019 р.), постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального 
господарства, будівництва, архітектури та транспорту (протокол №68  від  
26.12.2019 р.), постійної депутатської комісії з питань законності, регламенту, 
депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій (протокол №71  
від 26.12.2019 р.), постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення та екології (протокол №57 від 26.12.2019 р.), 
постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді і спорту та 
духовного розвитку (протокол №57  від  26.12.2019 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 об’єднаної територіальної громади згідно додатків 1-6 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 Лавки, Павшино, Шенборн, Нижній Коропець, Нове 
Давидково, Дерцен у комунальну власність Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади в особі Мукачівської міської ради згідно додатків 1-6 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 
 


