
УКРАЇНА 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 
 

22.05.2018              №   914 
 

Висновки та рекомендації 
 

Про відкриття відділення хокею із шайбою 
для 12 осіб на базі комунального закладу 
 «Херсонська школа вищої спортивної майстерності»  
Херсонської обласної ради  

 
Розглянувши лист комунального закладу «Херсонська школа вищої 

спортивної майстерності» Херсонської обласної ради від 28 березня 2018 року             
№ 47 щодо можливості створення відділення хокею з шайбою та комунального 
підприємства «Обласний центр хокею» Херсонської обласної ради від 10 квітня 
2018 року № 2 щодо відкриття на базі закладу відділення хокею з шайбою для 
12 осіб, враховуючи службову записку управління об’єктів спільної власності 
територіальних громад області виконавчого апарату обласної ради з вказаного 
питання від 19 квітня 2018 року, керуючись статтею 47 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія  
 

дійшла висновку: 

1.   Винести на розгляд сесії обласної ради питання про погодження 
створення відділення хокею з шайбою для 12 осіб на базі комунального закладу 
«Херсонська школа вищої спортивної майстерності» Херсонської обласної 
ради. 

рекомендує: 
 

1.  Депутату обласної ради  VII скликання Рожкову Ю.Г. розробити 
проект рішення. 

2. Голові обласної ради винести проект рішення на розгляд сесії обласної 
ради. 

 
Голова постійної комісії                                                       Ю.Г. Рожков 



УКРАЇНА 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 
 

22.05.2018           № 915 
 

Висновки та рекомендації 
 

Про відкриття відділення хокею з шайбою  
для 16 осіб на базі Херсонського вищого училища  
фізичної культури Херсонської обласної ради 

 
Розглянувши лист Херсонського вищого училища фізичної культури 

Херсонської обласної ради від 18 квітня 2018 року та комунального 
підприємства «Обласний центр хокею» Херсонської обласної ради від 10 квітня 
2018 року № 2 щодо відкриття на базі закладу відділення з хокею з шайбою для 
16 осіб, враховуючи службову записку управління об’єктів спільної власності 
територіальних громад області виконавчого апарату обласної ради з вказаного 
питання від 19 квітня 2018 року, керуючись статтею 47 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія  
 

дійшла висновку: 

2. Винести на розгляд сесії обласної ради питання про погодження  
створення відділення хокею з шайбою для 16 осіб на базі Херсонського вищого 
училища фізичної культури Херсонської обласної ради. 

рекомендує: 
 

3.  Депутату обласної ради  VII скликання Рожкову Ю.Г. розробити 
проект рішення. 

4. Голові обласної ради винести проект рішення на розгляд сесії обласної 
ради. 

 
Голова постійної комісії                                                       Ю.Г. Рожков 



УКРАЇНА 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 
 

22.05.2018            № 916 
 

Висновки та рекомендації 
 

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

Враховуючи лист комунального підприємства «Обласний центр хокею» 
Херсонської обласної ради від 26 квітня 2018 року № 11 про надання дозволу 
на передачу майна комунальному підприємству «Обласний центр хокею» 
Херсонської обласної ради, службову записку управління об’єктів спільної 
власності територіальних громад області виконавчого апарату обласної ради з 
вказаного питання, керуючись статтею 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постійна комісія  
 

дійшла висновку: 
 

1. Винести на розгляд сесії обласної ради питання про надання 
комунальному підприємству «Обласний центр хокею» Херсонської обласної 
ради право господарського відання принтером моделі Canon LBP6030 та 
ноутбуком моделі Lenovo G40. 

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. 

рекомендує: 
 

5.  Депутату обласної ради  VII скликання Рожкову Ю.Г. розробити 
проект рішення. 

6. Голові обласної ради винести проект рішення на розгляд сесії обласної 
ради. 

 
Голова постійної комісії                                                       Ю.Г. Рожков 

 
 


