
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від _____ № 
с. Миколаївка
Про передачу майна комунальної власності  
територіальної громади в господарське 
відання та на баланс КП «Господар» 
Миколаївської сільської ради Сумського району

З метою забезпечення ефективних майнових відносин у сфері майна, що 
належить до спільної власності територіальної громади Миколаївської сільської 
ради, ефективного використання майна, підвищення якості надання населенню 
житлово-комунальних послуг,  керуючись статтями 25, 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення 11 позачергової сесії 
восьмого скликання № 07 від 14.08.2017 року «Про порядок закріплення майна 
спільної власності територіальної громади Миколаївської сільської ради за 
закладами,  установами та організаціями сільської ради, враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів, комунальної власності 
сільської ради, сільська рада вирішила:

1. Передати в господарське відання та  на баланс  комунальному підприємству 
«Господар» Миколаївської сільської ради обладнання та матеріали, що 
обліковуються на балансі сільської ради.

2. Створити комісію для  передачі  майна  комунальному підприємству 
«Господар» Миколаївської сільської ради  згідно з додатком 1.

3. Комісії по передачі  майна подати акти прийому – передачі майна на чергову 
сесію Миколаївської сільської ради.

4. Комунальному підприємству «Господар» прийняти в господарське відання та
на баланс майно комунальної власності територіальної громади у порядку 
установленому чинним законодавством.

5. Уповноважити голову Миколаївської сільської ради підписати від імені 
територіальної громади договір про передачу майна, що перебуває у 
власності Миколаївської  територіальної громади.

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

Сільський голова С.В.Самотой



Додаток № 1
до рішення 19 сесії  Миколаївської 
сільської ради  від __№ 

Склад комісії при виконавчому комітеті сільської ради
для передачі майна комунальному підприємству «Господар».

Голова комісії:
Дзобинський А.В. заступник сільського голови.

Члени комісії:
Рябуха В.С. член виконавчого комітету сільської ради; 
Шаповал Н.І. бухгалтер віділу бухгалтерського обліку;
Северин В.М. член виконавчого комітету сільської ради;
Рибальченко О.М. керівник КП «Господар».

Секретар сільської ради В.В. Непийвода
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