
УКРАЇНА 
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Восьме демократичне скликання 
П’ята сесія

РІШЕННЯ

від 29.01.2021. № 92-5/2021 
смт. Перегінське

Про передачу в оперативне управління 
та на баланс комунального майна 
Перегінської селищної ради

Відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, пункту 39 
Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, Кодексу Законів про 
Працю України, статей 25,26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 
Постанови Кабінету Міністрів України №1482 від 21 вересня 1998 року «Про передачу 
об’єктів права державної та комунальної власності», рішення Перегінської селищної ради 
від 01.12.2021.№21-1/2020 «Про початок реорганізації Небилівської, Ясенської, 
Сливківської, Красненської, Осмолодської сільських рад» шляхом приєднання до 
Перегінської селищної ради, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати з 01 лютого 2021 року комунальне майно(в тому числі юридичні особи) 
Перегінської селищної ради з балансу Перегінської селищної ради 01 лютого 2021 року 
в оперативне управління та на баланс відповідним закладам(в тому числі юридичним 
особам), що зазначені в додатку 1,2, що додається до цього рішення.

2. Утворити комісії з прийняття-передачі майна в складі згідно додатку 3, що додається до 
цього рішення.

3. Комісії забезпечити належне приймання передачу майна по актах прийняття-передачі та 
подати їх на затвердження селищному голові.

4. Доручити селищному голові затвердити акти приймання-передачі майна.
5. Балансоутримувачам, яким майно передано в оперативне управління:

зарахувати на баланс майно, зазначене в додатку 1,2 цього рішення та внести 
відповідні зміни до бухгалтерського обліку;
підготувати документи для оформлення та реєстрації, в установленому порядку, 
права комунальної власності територіальної громади сіл Перегінської селищної 
ради на цілісні майнові комплекси, об’єкти нерухомого майна, зазначені в додатку 
1,2 цього рішення.

6. Контроль за виконанням цьдго^рішецня покласти на комісію з питань захисту прав 
людини, законності, правейіфшй^^іітйкорупційної політики, депутатської етики та 
регламенту. (Патрійчук Р.®^-----

о.
Селищнии голоцас: / Ірина ЛЮКЛЯН



Додаток 1
Затверджено
рішенням №92-5/2021 від 29.01.2021 року 
п’ятої сесії VIII скликання
Перегінської селищної ради

ПЕРЕЛІК 
бюджетних установ (об’єктів), що передаються в оперативне управління відділу 

освіти Перегінської селищної ради
№

з/п
Назва об’єкта Місце знаходження об’єкта

1 Слободо-Небилівська початкова 
школа (ЄДРПОУ- 20564963)

с. Слобода - Небилівська, вул.Шевченка, 
21

2 Закерничанська гімназія

(ЄДРПОУ- 20564970)

с. Закреничне, вул. Шевченка, 34а

3 Сливківська гімназія

(ЄДРПОУ- 20564511)

с. Сливки, вул. Шевченка, 157

с. Сливки, вул. Шевченка, 132а

с. Сливки, вул. Шевченка, 125

4 Небилівський ліцей

(ЄДРПОУ- 20561858)

с. Небилів, вул.Шевченка, 35а

с. Небилів, вул.Шевченка, 486

5 Перегінський ліцей №1

(ЄДРПОУ- 20561781)

смт. Перегінське, вул. Є.Стрільців,!

6 Перегінський ліцей №2

(ЄДРПОУ- 20561775)

смт. Перегінське, вул. Радова Права, 28,

смт. Перегінське, вул. Радова Права, 28А

7 Красненський ліцей

(ЄДРПОУ- 20561901).

с. Красне, вул. Незалежності, 16

8 Ясенська філія №1 Ясенського 
ліцею(ЄДРПОУ- 20564511)

с.Ясень, вул. Вагилевича,620

9 Ясенська філія №2 Ясенського 
ліцею (ЄДРПОУ- 43848045)

с. Ясень ,вул .Вагилевича,79

10 Ясенський ліцей с. Ясень, вул. Вагилевича, 370



(ЄДРПОУ- 43834294)

11 Гриньківська філія Ясенського 
ліцею (ЄДРПОУ- 43848223)

с. Гриньків, вул І. Франка, 47

12 Кузьминецька філія Ясенського 
ліцею (ЄДРПОУ- 43848684)

с. Кузьминець, вул.Шевченка, 5

13 Комунальна установа «Інклюзивно- 
ресурсний центр» смт.Перегінське 
(ЄДРПОУ- 42676460)

смт. Перегінське, вул.Січових 
Стрільців, 11

14 Перегінський міжшкільний 
навчально-виробничий комбінат 
Рожнятівської районної державної 
адміністрації Івано-Франківської 
області (ЄДРПОУ- 20566258)

смт Перегінське, вул. Сотенного Довбуша, 
4

15 Приміщенн спортшколи смт. Перегінське, вул.. Є. Стрільців, 4

16 ДНЗ Веселка смт. Перегінське, вул. Січових Стрільців 
46

смт. Перегінське, вул. Січових Стрільців
11

17 ДНЗ Любисток с.Небилів, вул. Шевченка, 18 б

Секретар селищної ради О. Красілич



Додаток 2
Затверджено
рішенням №92-5/2021 від 29.01.2021 року 
п’ятої сесії VIII скликання
Перегінської селищної ради

ПЕРЕЛІК

комунальних закладів (в тому числі юридичних осіб) Перегінської селищної ради, 
їх цілісних майнових комплексів, будівель та споруд, індивідуально визначеного 
майна, які передаються з балансу Перегінської селищної ради на баланс відділу 

культури

№ Найменування майна, 
що передається Балансоутримувач Адреса

1 Будівля Клубу 
с. Небилів

Відділ культури 
Перегінської селищної 
ради

с. Небилів, 
вул. Незалежності, 18 а.

2 Будівля клубу 
с. Сливки

Відділ культури 
Перегінської селищної 
ради

с. Сдивки, 
Вул. Шевченка, 134

3 Будівля клубу
с. Слобода Небилівська

Відділ культури 
Перегінської селищної 
ради

с. Слобода небилівська, 
вул. Шевченка 19 а.

4 Будівля клубу 
с. Красне

Відділ культури
Перегінської селищної 
ради

с. Красне, 
вул. Незалежності 40.

5 Будівля клубу 
с. Ясень

Відділ культури 
Перегінської селищної 
ради

с. Ясень, 
вул. Вагилевича 374.

Секретар селищної ради О. Красілич


