
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ  ДЕВ‘ЯТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 27.08.2019 № 13
с. Миколаївка
Про прийняття зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ 
Сумського району у комунальну власність Миколаївської сільської 
ради Сумського району майна фельдшерсько-акушерського пункту села 
Кровне та фельдшерського пункту села Руднівка Сумського району

Відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону 
України «Про добровільне об‘єднання територіальних громад», Закону України 
«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», пункту 39 
Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, враховуючи
додаткові вибори депутатів Кровненської сільської ради, що приєдналися до 
Миколаївської сільської об‘єднаної територіальної громади, рішення двадцять 
сьомої сесії сьомого скликання Сумської районної ради від 07.08.2019 «Про 
передачу майна структурних підрозділів Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Сумської 
районної ради Сумської області у комунальну власність Миколаївської сільської
ради»,  висновки постійних комісій, керуючись  ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення медико-санітарної 
допомоги населенню сільської об‘єднаної територіальної громади, сільська 
рада вирішила:

 1. Прийняти безоплатно 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, майно фельдшерсько-акушерського 
пункту села Кровне та фельдшерського пункту села Руднівка Сумського району 
основні засоби, інші необоротні активи, малоцінні і швидкозношувані 
предмети, медикаменти і перев‘язувальні матеріали, господарчі матеріали і 
канцелярські приналежності.

2. 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, майно фельдшерсько-акушерського 
пункту села Кровне та фельдшерського пункту села Руднівка Сумського району 
основні засоби, інші необоротні активи, малоцінні і швидкозношувані 
предмети, медикаменти і перев‘язувальні матеріали, господарчі матеріали і 
канцелярські приналежності, у складі: 

1. Голова комісії
    Северин Віра Миколаївна, заступник сільського голови з питань 
діяльності виконавчих органів,

Члени комісії:
2. Непийвода Інна Володимирівна, начальник відділу – головний 

бухгалтер сільської ради,
3. Шевченко Віта Юріївна, спеціаліст І категорії відділу 

бухгалтерського обліку та звітності сільської ради,
4. Кіхтенко Наталія Анатоліївна, директор КНП МСР «АЗПСМ Різдва 

Пресвятої Богородиці»,
5. Каменська Юлія Олександрівна, головний бухгалтер КНП МСР 

«АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці»,
6. Кучменко Наталія Олександрівна – т.в.о. директора КНП «Центр 

ПМСД» СРР СО»;
7. Скринник Тетяна Олександрівна – в.о. головного бухгалтера КНП 

«Центр ПМСД» СРР СО».
8. Андріяш Світлана Яківна – медична сестра КНП МСР «АЗПСМ Різдва 

Пресвятої Богородиці»;
9. Гончаренко Олександра Вікторовича – спеціаліст II категорії відділу 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 
благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування; 

10. Шелест Катерина Дмитрівна, в.о. старости.

3.  Комісії  здійснити прийняття - передачу  зі  спільної  власності
територіальних громад сіл, селищ Сумського району до комунальної власності
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області  майна
фельдшерсько-акушерського  пункту  села  Кровне  та  фельдшерського  пункту
села  Руднівка  Сумського  району  основні  засоби,  інші  необоротні  активи,
малоцінні  і  швидкозношувані  предмети,  медикаменти  і  перев’язувальні
матеріали, господарчі матеріали і канцелярські приналежності  з балансу КНП
«ЦПМСД» Сумської районної ради Сумської області  на баланс Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області. Підготувати Акт приймання
–  передачі  зазначеного  майна  та  надати  його  на  затвердження  на  чергове
засідання сесії сільської ради.

4. Визначити балансоутримувачем майна, зазначеного в пункті 1 цього 
рішення Миколаївську сільську раду Сумського району Сумської області.

5. Балансоутримувачу, після затвердження Акту приймання – передачі 
майна зазначеного у п.1 цього рішення, зарахувати на баланс майно та 
внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку.



6. Після затвердження Акту приймання – передачі майна, зазначеного у
п.1 цього рішення, розірвати договір оренди індивідуально визначеного 
(нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності № 4а
від 01.01.2018 року.

6. 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                                С.В.Самотой


