
    

УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XII ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

№ 238/12-2019                                                     

від 09 січня  2019 року                                                                                    м. Заставна 

 

 

Про припинення права оперативного  

управління відділом освіти Заставнівської РДА 

 майном, що належить до власності Заставнівської  

об’єднаної територіальної громади 

 
 

У зв’язку з відсутністю реагування Заставнівської районної ради та Заставнівської 
районної адміністрації на рішення Заставнівської міської ради об’єднаної територіальної 
громади від 08 листопада 2018 року № 145/8-2018 та від 12 грудня 2018 року № 194/10-2018 

щодо пропозицій про прийняття у власність та на фінансування з міського бюджету 
бюджетних установ освіти та культури, які розташовані в м. Заставна, відповідно до  Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» , ст.26 і ст.60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись додатком 7 до рішення Заставнівської 

районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік»,  міська рада 
                             

ВИРІШИЛА: 

 
1. Визнати таким, що втратило чинність рішення Заставнівської міської ради «Про 

закріплення будівель на праві оперативного управління за відділом освіти Заставнівської 
РДА» від 07.10.2015 року № 796/28-2015 в частині зазначених нижче об’єктів та відновити 
ведення бухгалтерського обліку майна таких установ Заставнівської міської ради об’єднаної 

територіальної громади:  
- Заставнівської гімназії; 

- Заставнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
- Заставнівської дитячо-юнацької спортивної школи. 
2. Прийняти до відома, що міський голова своїм розпорядженням від 08.01.2019 року, 

№ 4-р  визнав таким, що втратило чинність розпорядження Заставнівського міського голови 
від 16.03.2015 року «Про передачу дошкільних навчальних закладів № 1,2,3 м. Заставна у 

зв’язку з реформою міжбюджетних відносин», № 14-р, яким було передано майно 
зазначених установ в оперативне управління відділу освіти Заставнівської районної 
державної адміністрації. 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення Вербовецької сільської ради від 
16.03.2015 року «Про передачу Центру дозвілля молоді на фінансування з районного 

бюджету у зв’язку з реформою міжбюджетних відносин», яким було  передано майно в 
оперативне управління Центром відділу культури Заставнівської райдержадміністрації.  



4. Доручити тимчасовій комісії з організації прийняття на баланс Заставнівської ОТГ 
товаро-матеріальних цінностей освітніх закладів, створеної рішенням міської ради, провести 
процедуру приймання-передачі рухомого і нерухомого майна комунальних установ освіти, 

культури та спорту.                                                                                                           
5. Начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту організувати повідомлення 

всіх працівників закладів освіти про зміну власника, органу управління та джерел  
фінансування. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  міської ради  з 

питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, фізкультури і спорту, соціального 
захисту населення та міжнародних відносин. 

 
 

 

 
 

 

                                                                                                                          
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


