УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друга сесія VI скликання
РІШЕННЯ
від 16 грудня 2010 року № 95
м. Ужгород
Про внесення змін до рішення обласної
ради від 5 листопада 2009 року № 1004
«Про закріплення майна спільної
власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області» (зі змінами від
7 травня 2010 року)
Відповідно до статей 43, 60 Закону України
«Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою ефективного використання об’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст області обласна
рада в и р і ш и л а:
1. Внести зміни до рішення обласної ради від 5 листопада 2009 року
№1004 «Про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області» (зі змінами від 7 травня 2010 року), виклавши додаток у
новій редакції ( додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від
7 травня 2010 року № 1105 «Про внесення змін до рішення обласної ради від
5 листопада 2009 року № 1004 «Про закріплення майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника голови облдержадміністрації Бушка І. І. та постійну комісію
обласної ради з питань управління майном та приватизації ( Пейтер Ч. А.).

Голова ради

І. Балога
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Додаток
до рішення обласної ради
від 16 грудня 2010 року №
ПЕРЕЛІК
об’єктів обласної комунальної власності, які передаються в оперативне
управління з правами балансоутримувача підприємствам та організаціям

№
з/п

Найменування об’єкта,
що передається

Адреса

Кому передається

Адмінбудівля

м. Ужгород,
вул. Загорська, 2

Будинкоуправління
облдержадміністрації

Адмінбудівля
2.

м. Ужгород,
вул. Народна, 4

Будинкоуправління
облдержадміністрації

Цілісний майновий
3. комплекс

м. Ужгород,
вул. Срібляста, 1

Автотранспортне
господарство Закарпатської
обласної адміністрації

Цілісний майновий
4. комплекс

м. Мукачево,
вул. Королеви
Єлізавети, 22

Мукачівський
ліцей
з
посиленою
військовофізичною підготовкою

Цілісний майновий
5. комплекс

м. Ужгород,
вул. Минайська, 37

Ужгородська
районна
лікарня
державної
ветеринарної медицини

Цілісний майновий
комплекс

м. Ужгород,
вул. Довженка, 7
м. Ужгород,
вул. Заньковецької, 5

Апеляційний
суд
Закарпатської області
Закарпатське
обласне
управління
з
фізичного
виховання та спорту
Міністерства освіти і науки
України

Цілісний майновий
комплекс

м. Ужгород,
вул. Толстого, 15

Обласна станція переливання
крові

1.

6.

7.

8.

Адмінбудівля

9.

Цілісний майновий
комплекс

м. Берегово,
вул. Гагаріна, 3

Берегівська загальноосвітня
школа-інтернат I-II ст. для
дітей з окремими вадами
фізичного та розумового
розвитку

10.

Цілісний майновий
комплекс

м. Хуст,
вул. Корятовича, 2

Хустська гімназія-інтернат
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11.

12.

Цілісний майновий
комплекс (склади
мобілізаційного резерву
II – ї групи
облдержадміністрації)
Цілісний майновий
комплекс (склади
мобілізаційного резерву II
–ої групи
облдержадміністрації)

13.

Адмінбудівля

14.

Цілісний майновий
комплекс

м. Берегово,
вул.
Б. Хмельницького, 84

Управління
з
питань
надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи
обласної
державної адміністрації
Управління
з
питань
надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи
обласної
державної адміністрації
Берегівська
районна
державна
насіннєва
інспекція

м. Ужгород, вул.
Капушанська, 86

Обласне
бюро
судовомедичної експертизи

Перечинський район,
с. Порошково,
вул. Перемоги, 7,
м. Хуст,
вул. Сливова, 38 «а»

Перший заступник голови ради

В. Закурений

