
УКРАЇНА
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
III  сесія VIII скликання

«22» грудня 2020 р. № 43-УІІІ
смт. Краснокутськ

Про прийняття із спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ Краснокутського району об’єктів 
нерухомого та рухомого майна закладів культури 
у комунальну власність Краснокутської 
селищної ради

На виконання рішення Краснокутської районної ради Харківської області 
від 02Л 0.2020 №608-УІІ «Про передачу із спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ Краснокутського району об’єктів нерухомого та рухомого 
майна у комунальну власність Краснокутської селищної ради», відповідно до 
постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-ІХ «Про утворення та 
ліквідацію районів», статей 43, 60, пункту 10 розділу V Прикінцевих та 
перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 
власності», керуючись ст. 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Краснокутська селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Прийняти із спільної власності територіальних громад сіл, селищ 
Краснокутського району об’єкти нерухомого і рухомого майна закладів 
культури згідно із єдиним реєстром нерухомого і рухомого майна, нерухоме і 
рухоме майно відповідно до даних балансів закладів культури, станом на 01 
січня 2021 року у комунальну власність Краснокутської селищної ради 
(додаток 1).

2. Доручити відділу культури та туризму Краснокутської селищної ради 
утворити комісію з приймання-передачі об’єктів нерухомого та рухомого 
майна, які відносяться до сфери управління відділу культури та туризму 
Краснокутської селищної ради.

3. Комісії з приймання-передачі подати на затвердження 
Краснокутському селищному голові акт прийому-передачі майна.

4. Визначити балансоутримувачем нерухомого та рухомого майна, 
зазначеного в пункті 1 даного рішення, відділ культури та туризму 
Краснокутської селищної ради.



5. Балансоутримувачу -  відділу культури та туризму Краснокутської 
селищної ради зарахувати на баланс нерухоме та рухоме майно, зазначене в 
пункті 1 даного рішення та внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань фінансів, бюджету соціально-економічного розвитку, інвестиційної 
діяльності, регуляторної політики та підприємництва Краснокутської селищної
ради.

Красно
селищн Ірина КАРАБУТ



Додаток 1
до рішення III сесії VIII скликання 
Краснокутської селищної ради № 43-УІІІ 
від 22.12.2020 р.

Перелік об’єктів нерухомого та рухомого майна 
закладів та установ культури

Назва закладу/устаиови Адреса
1. Комунальний заклад «Краснокутський 

районний Будинок культури» 
Краснокутської районної ради Харківської 

області

62002 Харківська область 
Краснокутський район 

смт. Краснокутськ 
пров. Театральний. 12

2. Районний комунальний заклад 
«Краснокутська централізована бібліотечна 

система»

62002 Харківська область 
Краснокутський район 

смт. Краснокутськ 
пров. Театральний, 12

3. Комунальний початковий спеціалізований 
мистецький навчальний заклад 

«Краснокутська дитяча музична школа» 
Краснокутської районної ради Харківської 

області

62002 Харківська область 
Краснокутський район 

смт. Краснокутськ, 
вулиця Миру, 152


