
                                                                                                                    

    
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XII ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
№ 239/12-2019                                                     

від 09 січня  2019 року                                                                        м. Заставна 

 
Про клопотання щодо передачі  

майна бюджетних установ зі  

спільної власності територіальних  

громад району у комунальну власність  

Заставнівської міської ради  

об’єднаної територіальної громади 

 
 
     У зв’язку з відсутністю реагування Заставнівської районної ради та Заставнівської 

районної державної адміністрації на рішення міської ради від 08 листопада 2018 року № 
145/8-2018  та від 12 грудня 2018 року № 194/10-2018, відповідно до статті  60, ч.3 п.10 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» пункту 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, 
враховуючи, що відповідно до розмежування видатків між місцевими бюджетами, 

визначеними Бюджетним кодексом України, з 01.01.2019 року видатки на утримання 
відповідних бюджетних установ, розташованих на території Заставнівської об’єднаної 

територіальної громади, повинні здійснюватися з бюджету об’єднаної громади, міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Порушити вдруге клопотання перед Заставнівською  районною радою та 

Заставнівською державною адміністрацією щодо передачі зі спільної власності 
територіальних  громад  району у комунальну власність Заставнівської міської ради  
об’єднаної територіальної громади бюджетні установи  та майно, що розташовані на її 

території, зокрема: 

Заставнівський кінотеатр «Мир»; 

Заставнівську районну бібліотеку для дітей; 

Заставнівську гімназію; 

Заставнівську ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

Вербовецький НВК; 

Дитячі дошкільні установи №1, №2, №3 м. Заставна; 

Вербовецький центр дозвілля; 

Вербовецьку бібліотеку; 

Дитячо-юнацьку спортивну школу, що у м. Заставна, вул. Незалежності, 93а;   

Будинок дитячо-юнацької творчості, що в м. Заставна, вул. Кобилянської, 5.  



2. Доручити Заставнівському міському голові разом з головами Заставнівської  
районної ради та Заставнівської районної державної адміністрації затвердити склад комісії з 
приймання-передачі.  

3. Передачу бюджетних установ та майна здійснити в порядку, встановленому 

чинним законодавством. Акти приймання-передачі бюджетних установ та майна, визначених 
у п. 1 даного рішення подати для затвердження на сесії міської ради.   

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради  з 
питань архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, приватизації, 
комунальної власності, транспорту, енергетики та зв’язку.    

 
                     

                    

 


