
УКРАЇНА 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 

 
РІШЕННЯ  

XVIII сесії VII скликання  
 

01.06.2018  № 899 

Про погодження створення відділення 
хокею з шайбою на базі Херсонського 
вищого училища фізичної культури 
Херсонської обласної ради 

З метою поліпшення умов для розвитку хокею з шайбою в Херсонській області 
та створення професійної команди в системі комунального підприємства 
«Обласний центр хокею», враховуючи лист відокремленого підрозділу 
всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» Херсонської 
області від 10 квітня 2018 року № 2, висновки та рекомендації постійної комісії 
обласної ради з питань управління об’єктами комунальної власності від 22 
травня 2018 року № 915 «Про відділення хокею з шайбою на базі Херсонського 
вищого училища фізичної культури Херсонської обласної ради», керуючись 
пунктом 20 частини першої статті 43, статтями 55, 59, 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», обласна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити створення відділення хокею з шайбою для 16 осіб на базі 
Херсонського вищого училища фізичної культури Херсонської обласної 
ради. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної ради з питань управління об’єктами комунальної власності. 

          Голова                                                                                    В.МАНГЕР 
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УКРАЇНА 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 

 
РІШЕННЯ  

XVIII сесії VII скликання  
 

01.06.2018  № 900 

Про погодження створення відділення 
хокею з шайбою на базі комунального 
закладу «Херсонська школа вищої 
спортивної майстерності» Херсонської 
обласної ради 

З метою поліпшення умов для розвитку хокею з шайбою в Херсонській області 
та створення професійної команди в системі комунального підприємства 
«Обласний центр хокею» Херсонської обласної ради, розглянувши лист 
відокремленого підрозділу всеукраїнської громадської організації «Федерація 
хокею України» Херсонської області від 10 квітня 2018 року № 2, враховуючи 
висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань управління 
об’єктами комунальної власності від 22 травня 2018 року № 914 «Про відкриття 
відділення хокею із шайбою для 12 осіб на базі комунального закладу 
«Херсонська школа вищої спортивної майстерності» Херсонської обласної 
ради», керуючись пунктом 20 частини першої статті 43, статтями 55, 59, 60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити створення відділення хокею з шайбою для 12 осіб на базі 
комунального закладу «Херсонська школа вищої спортивної 
майстерності» Херсонської обласної ради. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної ради з питань управління об’єктами комунальної власності. 

Голова                                                                                                       В.МАНГЕР 
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УКРАЇНА 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 

 
РІШЕННЯ  

XVIII сесії VII скликання  
 

01.06.2018  № 905 

Про надання дозволу на передачу майна 
комунальному підприємству «Обласний центр хокею» 
Херсонської обласної ради 

Враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань 
управління об’єктами комунальної власності від 22 травня 2018 року № 916, 
керуючись пунктом 20 частини першої статті 43, статтею 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати комунальному підприємству «Обласний центр хокею» 
Херсонської обласної ради право господарського відання майном згідно з 
переліком, що додається. 

2. Виконавчому апарату Херсонської обласної ради здійснити в 
установленому чинним законодавством України порядку дії щодо 
передачі зазначеного майна до комунального підприємства «Обласний 
центр хокею» Херсонської обласної ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної ради з питань управління об’єктами комунальної власності. 

Голова                                                                                                   В.МАНГЕР 

 

 


