
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про передачу майна комунальної 
власності в оперативне управління 
Хортицькому академічному ліцею  
Запорізької міської ради  

 

 

Керуючись ст.59, ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Цивільним кодексом України, ст.137 Господарського кодексу 
України, розглянувши звернення та документи, надані департаментом освіти і 
науки Запорізької міської ради, Хортицьким академічним ліцеєм Запорізької 
міської ради, виконавчий комітет Запорізької міської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Вилучити з оперативного управління департаменту освіти і науки 
Запорізької міської ради та передати в оперативне управління Хортицькому 
академічному ліцею Запорізької міської ради майно комунальної власності 
згідно з додатком до рішення. 

2. Доручити департаменту освіти і науки Запорізької міської ради 
передати, а Хортицькому академічному ліцею Запорізької міської ради 
прийняти в оперативне управління майно комунальної власності згідно з 
додатком до рішення. 
 3. Зобов’язати Хортицький академічний ліцей Запорізької міської ради 
надати до департаменту комунальної власності та приватизації  Запорізької 
міської ради інформацію про виконання пункту 2 даного рішення. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І. 
 
  
Міський голова                                                                           В.В.Буряк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 

“Про передачу майна комунальної власності в оперативне управління 
Хортицькому академічному ліцею Запорізької міської ради” 

 
 

До виконавчого комітету Запорізької міської ради надійшли звернення 
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради та Хортицького 
академічного ліцею Запорізької міської ради щодо перерозподілу майна 
комунальної власності. 

Хортицький академічний ліцей Запорізької міської ради створено 
рішенням Запорізької міської ради від 26.08.2020 №43 “Про внесення змін до 
рішення Запорізької міської ради від 29.05.2019 №47”. Хортицький 
академічний ліцей Запорізької міської ради є юридичною особою та має статус 
закладу загальної середньої освіти.  

Відповідно до ст.80 Закону України "Про освіту" до майна закладів та 
установ, організацій, підприємств системи освіти належать нерухоме та рухоме 
майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки та інше майно. 

Враховуючи звернення та документи, надані Хортицьким академічним 
ліцеєм Запорізької міської ради та висновок департаменту освіти і науки 
Запорізької міської ради, для забезпечення ефективного використання майна 
комунальної власності, департаментом  комунальної власності та приватизації 
Запорізької міської ради підготовлено відповідний проект рішення виконкому 
міської ради “Про передачу майна комунальної власності в оперативне 
управління Хортицькому академічному ліцею Запорізької міської ради”, який 
вноситься на розгляд виконавчого комітету міської ради.  
 

 
Директор департаменту комунальної  
власності та приватизації міської ради                                       О.П.Забутний 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток  
до рішення виконавчого  

         комітету міської ради 
          ___________№______  

 
 

Перелік 
Майна комунальної власності, яке підлягає передачі в оперативне управління 

Хортицькому ліцею Запорізької міської ради  

 
№ 
з/п 

Назва 
Інвентар- 

ний номер 

Адреса 
розташу- 

вання 

Площа, 
кв.м 

Первісна 
вартість, 

грн. 

Залиш- 
кова 

вартість, 
грн. 

Субрахунок 1013 “Будівлі та споруди” 

1 

Будівля школи  
/літ. А-3, А-4/ у т. ч.: 

101310001 

вул.Чотир-
надцятого 
Жовтня,15 

6848,4 

5420736,00 809832,00 
огорожі №1,2,3  
замощення І  
замощення ІІ  
підпірна стіна №№4,5  

 вентиляція /літ.Б/  
2 Мережі водопроводу 101310003  45832,00 0,00 

3 Мережі 
електропостачання 101310004  22211,00 0,00 

4 Мережі телефонізації 101310005  10225,00 0,00 
5 Мережі теплопостачання 101310006  97863,00 0,00 

6 
Мережі зовнішнього 
освітлення 101310007  5995,00 0,00 

7 Субрахунок 1014 “Машини та обладнання”  68316,00 7836,00 
8 Субрахунок 1016 “Інструменти, прилади таінвентар”  22424,40 11142,40 

9 
Субрахунок 1017 “Тварини та багаторічні 
насадження”  1252,00 0,00 

10 Субрахунок 1112 “Бібліотечні фонди”  103978,18 103978,18 

11 Субрахунок 1113 “Малоцінні необоротніматеріальні 
активи”  198640,63 99320,31 

12 Субрахунок 1114 “Білизна та м’який інвентар”  220,00 110,00 
 
 
Директор департаменту  
комунальної власності та  
приватизації Запорізької міської ради    О.П.Забутний 
 
 
Заступник керуючого справами 
виконкому ради - начальник відділу 
організаційної та кадрової роботи  
виконкому ради                                  О.В.Савенко 


