
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 71 позачергова сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.12.2019               Мукачево    №1718 
 
 

Про затвердження актів прийому-передачі майна закладів культури 
територіальних громад сіл Лавки, Павшино, Шенборн, Нижній Коропець, 
Нове Давидково, Дерцен, що перебуває в оперативному управлінні (оренді 
або в іншому праві користування) відділу культури Мукачівської районної 
державної адміністрації 

 
Розглянувши акти прийому-передачі майна закладів культури                                 

територіальних громад сіл Лавки, Павшино, Шенборн, Нижній Коропець, Нове 
Давидково, Дерцен, що перебуває в оперативному управлінні (оренді або в 
іншому праві користування) відділу культури Мукачівської районної державної 
адміністрації, які складені спільною комісією, 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, 137 
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 прийому-передачі майна закладів культури 

територіальних громад сіл Лавки, Павшино, Шенборн, Нижній Коропець, Нове 
Давидково, Дерцен, що перебуває в оперативному управлінні (оренді або в 
іншому праві користування) відділу культури Мукачівської районної державної 



адміністрації згідно додатків 1-6 до цього рішення. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Мукачівського 

міського голову А. Балогу. 
 
  
Міський голова                                                                                          А. Балога 


