
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДРУГА СЕСІЯ

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
РІШЕННЯ

від  06.01.2017                                                             № 05 
с. Миколаївка
Про прийняття зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ 
Сумського району у комунальну 
власність Миколаївської сільської 
територіальної громади Сумського району 
Сумської області бюджетних установ

Відповідно  до  Конституції  України,  Цивільного  кодексу  України,  пункту
39  Прикінцевих  та  перехідних  положень  Бюджетного  кодексу  України,  статей  25,  26,  60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», 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», на підставі
рішення одинадцятої сесії сьомого скликання  Сумської районної ради Сумської області від
06.01.2017  року  «Про  передачу  зі  спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селища
Сумського  району  навчальних  закладів  у  комунальну  власність  територіальних  громад»,
враховуючи висновки та рекомендації  постійних комісій   з питань охорони прав людини,
законності, депутатської діяльності та етики,соціального захисту населення, освіти, охорони
здоров’я,  культури,  молоді  та  спорту,  з  питань  розвитку  інфраструктури,  комунальної
власності,  житлово-комунального  господарства,  благоустрою  території  громади
містобудування,регулювання  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  середовища,
Миколаївська сільська рада вирішила:

1.  Прийняти  зі  спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ  Сумського
району у комунальну власність Миколаївської сільської територіальної громади, в особі
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,  комунальні  заклади
(юридичні  особи),  їх  цілісні  майнові  комплекси,  будівлі  та  споруди,  індивідуально
визначене майно згідно з  додатком (додаток 1 додається).

2. Визначити, що юридичні особи, їх цілісні майнові комплекси, будівлі та споруди,
індивідуально  визначене  майно,  зазначені  в  пункті  1  цього  рішення,  приймаються  зі
збереженням  їх  цільового  призначення  та  зобов’язанням  не  відчужувати  у  приватну
власність.

3.  Утворити  комісію  з  приймання-передачі  зі  спільної  власності  територіальних
громад  сіл,  селищ  Сумського  району  у  комунальну  власність  Миколаївської  сільської
територіальної громади в особі Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області,  комунальних  закладів  (юридичних  осіб),  їх  цілісних  майнових  комплексів,
будівель  та  споруд,  індивідуально  визначеного  майна  згідно  з  додатком  (додаток  2
додається).

4. Внести зміни  в найменування закладів освіти в зв’язку із зміною власника: 
1.  З  Миколаївський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний

заклад  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Сумської  районної  ради  Сумської  області  на
Миколаївський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – 



дошкільний  навчальний  заклад»  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району Сумської
області;

2.  З  Лікарський  навчально-виховний  комплекс  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Сумської  районної  ради  Сумської  області  на
Лікарський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області;

3.  З Северинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сумської районної ради
Сумської  області  на  Северинівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області 

5. У зв‘язку зі змінами в найменуванні закладів освіти, затвердити зміни до Статутів
навчальних закладів: 

1.  Миколаївський  навчально-виховний  комплекс  «загальноосвітній  навчальний
заклад  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської області;

2. Лікарський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
– дошкільний навчальний заклад» Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області;

3. Северинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Миколаївської сільської 
ради Сумського району Сумської області 

6. Внести зміни  до штатного розпису по  навчальних закладах:
 1.  Миколаївський  навчально-виховний  комплекс  «загальноосвітній  навчальний

заклад  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської області;

2. Лікарський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
– дошкільний навчальний заклад» Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області;

3. Северинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Миколаївської сільської 
ради Сумського району Сумської області 

7.  Визначити балансоутримувачем майна,  зазначеного в  пункті  1  цього рішення,
відділ освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської області  згідно з додатком (додаток 3 додається)..

8. Балансоутримувачам:
8.1. Зарахувати на баланс майно, зазначене в пункті 1 цього рішення та внести відповідні
зміни до бухгалтерського обліку;
8.2.  Підготувати  документи  для  оформлення  та  реєстрації,  в  установленому  порядку,
права комунальної власності територіальної громади в особі Миколаївської сільської ради
Сумського  району Сумської  області  на  цілісні  майнові  комплекси,  об’єкти  нерухомого
майна, зазначені в пункті 1 цього рішення.

9. Внести зміни до Переліку комунальних закладів, установ, підприємств та об’єктів,
які  знаходяться  у  комунальній  власності  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської області .

10. Уповноважити  начальника відділу освіти Миколаївської сільської ради здійснити
державну перереєстрацію: 

1.  Миколаївського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний
заклад  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської області;

2.  Лікарського  навчально-виховного  комплексу  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад» Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської області;

3. Северинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Миколаївської сільської 
ради Сумського району Сумської області згідно чинного законодавства України.

11.  Контроль  за  виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію  з  питань
розвитку  інфраструктури,  комунальної  власності,  житлово-комунального  господарства,
благоустрою території громади містобудування,регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього середовища.

Сільський голова Самотой С.В.
   



                                                   
Додаток 1 
до рішення 2 сесії восьмого 
скликання Миколаївської 
сільської ради 
від 06.01.2017 р  № 05
                                                   

ПЕРЕЛІК
комунальних закладів (юридичних  осіб), їх цілісних майнових

комплексів, будівель та споруд, індивідуально визначеного майна,
які передаються у комунальну власність 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області 
№
п/п

Назва бюджетної 
установи

Балансоутримувач Наявність
нерухомого

майна

Адреса

1 Миколаївський 
навчально-виховний 
комплекс 
«загальноосвітній 
навчальний заклад – 
дошкільний 
навчальний заклад» 

відділ освіти, молоді, 
спорту 
райдержадміністрації

майновий
комплекс

вул. Перемоги, 34
с. Миколаївка
Сумський район
Сумська область

2 Лікарський 
навчально-виховний 
комплекс 
«загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
– дошкільний 
навчальний заклад» 

відділ освіти, молоді, 
спорту 
райдержадміністрації

майновий
комплекс

вул. Шкільна, 32
с. Лікарське
Сумський район
Сумська область

3 Северинівська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

відділ  освіти,  молоді,
спорту
райдержадміністрації

майновий
комплекс

вул. Гагаріна,40
с. Северинвка
Сумський район
Сумська область

Секретар сільської ради                                 Непийвода В.В.



 
Додаток 2 
до рішення 2 сесії восьмого  
скликання Миколаївської 
сільської ради
від 06.01.2017 р  № 05
                                                   

Склад
комісій з приймання-передачі зі спільної власності територіальних громад сіл,

селищ Сумського району у комунальну власність Миколаївської сільської
територіальної громади в особі Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської області комунальних закладів (юридичних осіб), їх цілісних майнових

комплексів, будівель та споруд, індивідуально визначеного майна

1. Миколаївський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній 
навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»:

1. Лобода Н.В. – в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту Сумської
РДА Сумського району Сумської області.

2.  Макшеєва  Н.С.  –  т.в.о.начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.

3.  Вода  А.О.  -  директор  Миколаївського  навчально-виховного  комплексу
«загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад».

4. Приймак В.І. -  завгосп Миколаївського навчально-виховного комплексу
«загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад».

5. Непийвода І.В. - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер виконавчого комітету  Миколаївської  сільської  ради Сумського
району.

6.  Кабанова  Н.В.  –  інженер  з  енергозбереження  господарської  групи
централізованої  бухгалтерії  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Сумської  районної
держадміністрації.

2. Лікарський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад»:

 1. Лобода Н.В. – в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту Сумської
РДА Сумського району Сумської області.

2.  Макшеєва  Н.С.  –  т.в.о.начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

3. Крамаренко А.І. – директор Лікарського навчально-виховного комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад».

4. Яцина Н.П. – завідуюча господарством Лікарського навчально-виховного
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад».

5. Непийвода І.В. - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер виконавчого комітету  Миколаївської  сільської  ради Сумського
району.

6.  Кабанова  Н.В.  –  інженер  з  енергозбереження  господарської  групи
централізованої  бухгалтерії  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Сумської  районної
держадміністрації.

3.  Северинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів:
1. Лобода Н.В. – в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту Сумської



РДА Сумського району Сумської області.
2.  Макшеєва  Н.С.  –  т.в.о.начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 
3.  Совенко М.В. – директор Северинівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ

ступенів.
4. Васильєва Л.А. - комірник Северинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ

ступенів.
5. Непийвода І.В. - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -

головний бухгалтер виконавчого комітету  Миколаївської  сільської  ради Сумського
району.

6.  Кабанова  Н.В.  –  інженер  з  енергозбереження  господарської  групи
централізованої  бухгалтерії  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Сумської  районної
держадміністрації.

Секретар сільської ради                                  Непийвода В.В.
                                

Додаток 3 
до рішення 2 сесії восьмого  
скликання Миколаївської 
сільської ради



від 06.01.2017 р  № 05

 

ПЕРЕЛІК
комунальних закладів (юридичних  осіб), їх цілісних майнових

комплексів, будівель та споруд, індивідуально визначеного майна,
які передаються у комунальну власність

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області

№
п/п

Назва бюджетної 
установи

Балансоутримувач Наявність
нерухомого

майна

Адреса

1 Миколаївський 
навчально-виховний 
комплекс 
«загальноосвітній 
навчальний заклад – 
дошкільний 
навчальний заклад» 

Відділ  освіти, культури,
молоді та спорту 
Миколаївської 
сільської ради 
Сумського району 
Сумської області

майновий
комплекс

вул. Перемоги, 34
с. Миколаївка
Сумський район
Сумська область

2 Лікарський 
навчально-виховний 
комплекс 
«загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний 
навчальний заклад» 

Відділ  освіти, культури, 
молоді та спорту 
Миколаївської сільської
ради Сумського району 
Сумської області 

майновий
комплекс

вул. Шкільна, 32
с. Лікарське
Сумський район
Сумська область

3 Северинівська 
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів 

Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту 
Миколаївської сільської
ради Сумського району 
Сумської області

майновий
комплекс

вул. Гагаріна,40
с. Северинвка
Сумський район
Сумська область

Секретар сільської ради                                 Непийвода В.В.
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