
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 ___ сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

___________     Мукачево №____

Про затвердження акта комісії з безоплатної передачі із комунальної власності 
Іршавської міської ради у комунальну власність Мукачівської міської 
територіальної громади основних засобів, оборотних та необоротних 
матеріальних активів та бібліотечних фондів, що перебувають на балансі 
комунального закладу «Публічна бібліотека» Іршавської міської ради 
Закарпатської області

Розглянувши акт комісії з безоплатної передачі із комунальної власності 
Іршавської міської ради у комунальну власність Мукачівської міської 
територіальної громади основних засобів, оборотних та необоротних матеріальних 
активів та бібліотечних фондів, що перебувають на балансі комунального закладу 
«Публічна бібліотека» Іршавської міської ради Закарпатської області від 25.03.2021 
року, 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 
розпорядження Іршавського міського голови від 25.02.2021 року №38 «Про 
утворення комісій з безоплатної передачі із комунальної власності Іршавської 
міської ради у комунальну власність територіальних громад основних засобів, 
оборотних та необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів» зі змінами 
від 12.03.2021 року №42, враховуючи рекомендації 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 акт комісії з безоплатної передачі із комунальної власності 
Іршавської міської ради у комунальну власність Мукачівської міської 
територіальної громади основних засобів, оборотних та необоротних матеріальних 
активів та бібліотечних фондів, що перебувають на балансі комунального закладу 
«Публічна бібліотека» Іршавської міської ради Закарпатської області, згідно 
додатку до цього рішення. 

2. Прийняти безоплатно із комунальної власності Іршавської міської ради 
основні засоби, оборотні та необоротні матеріальні активи та бібліотечні фонди, що 
перебувають на балансі комунального закладу «Публічна бібліотека» Іршавської 



міської ради Закарпатської області у комунальну власність Мукачівської міської 
територіальної громади в особі Мукачівської міської ради згідно з переліком, що 
вказаний у додатку до цього рішення. 

3. Прийняті Мукачівською міською радою основні засоби, оборотні та 
необоротні матеріальні активи та бібліотечні фонди, згідно додатку до цього 
рішення, передати в оперативне управління управлінню освіти, культури, молоді та 
спорту Мукачівської міської ради для подальшого відображення його у балансі та 
врахування в інших установлених законом формах обліку майна. 

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

Міський голова                   А. БАЛОГА


