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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

Друга сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2015 року		№ 12			      смт Воловець

Про передачу дошкільних навчальних закладів з комунальної власності територіальної громади до спільної власності територіальних громад сіл та селищ району

Відповідно до ст. 89 Бюджетного кодексу України, ст. 137 Господарського кодексу України, Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», у зв’язку з необхідністю приведення статусу дошкільних навчальних закладів у 
відповідність до вимог бюджетного кодексу України та згідно ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Воловецька селищна рада вирішила:

	Передати з 01 січня 2016 року, безоплатно із комунальної власності територіальної громади населених пунктів Воловецької селищної ради у спільну власність територіальних громад сіл та селищ Воловецького району, дошкільні навчальні заклади (як юридичні особи) згідно переліку (додаток 1).

Передати безоплатно основні засоби, фонди та матеріальні цінності дошкільних навчальних закладів з комунальної власності територіальної громади населених пунктів Воловецької селищної ради у спільну власність територіальних громад сіл та селищ Воловецького району.
	Будівлі дошкільних навчальних закладів, залишити у власності територіальної громади населених пунктів Воловецької селищної ради.

Виконавчому комітету селищної ради підготувати пропозиції і проекти договорів оренди приміщень дошкільних навчальних закладів та договорів про відшкодування витрат орендодавця на утримання орендованого майна між Воловецькою селищною радою та Воловецькою районною державною адміністрацією.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську планово-бюджетну комісію селищної ради.

Селищний голова			           		       М.А. Попелич
Додаток 1
до рішення другої сесії 
від 15.12.2015 № 12

ПЕРЕЛІК
дошкільних навчальних закладів, які передаються з комунальної власності територіальної громади населених пунктів Воловецької селищної ради у спільну власність територіальних громад сіл та селищ Воловецького району

№ п/п
Код ЄДРПОУ
Назва дошкільного навчального закладу
Адреса дошкільного навчального  закладу
1
22084109
Дошкільний навчальний заклад № 2
89100 смт Воловець
вул. Карпатська, 80
2
22084061
Дошкільний навчальний заклад № 3
89100 с. Канора
вул. Миру, 35
3
22084173
Дошкільний навчальний заклад № 4
89100 смт Воловець
вул. Першотравнева, 7

Секретар селищної ради                                                 О.М. Карпишинець

