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Комісія, створена рішенням Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області
тридцять дев’ятої сесії сьомого скликання «Про прийняття зі спільної власності територіальних
громад  сіл,  селищ  Сумського  району  у  комунальну  власність  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області майна фельдшерського – акушерського пункту села Кровне та
фельдшерського пункту села Руднівка Сумського району», у складі:

Голова комісії                
Северин В.М.           заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів

Члени комісії:                 
Непийвода І.В.         начальник відділу – головний бухгалтер сільської ради

Шевченко  В.Ю.   спеціаліст  І  категорії  відділу  бухгалтерського  обліку  та  звітності
сільської ради

Кіхтенко Н.А.           директор КНП МСР «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці»

Каменська Ю.О.        головний бухгалтер КНП МСР «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці»

Кучменко Н.О.           т.в.о.директора КНП «Центр ПМСД» СРР СО

Скринник Т.О.            в.о.головного бухгалтера КНП «Центр ПМСД» СРР СО

Андріяш С.Я.             медична сестра КНП МСР «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці»

Гончаренко О.В.   спеціаліст ІІ категорії відділу житлово – комунального господарства, комунальної
власності, транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування.

Шелест К.Д.               в.о.старости
Провели  обстеження  об`єкта  передачі:  основних  засобів,  необоротних  активів  та  товарно-
матеріальних  цінностей,  що  належить  до  спільної  власності  КНП  «Центр  ПМСД»  СРР  СО,
управління якою здійснює Сумська районна рада та передається до Миколаївської сільської ради
Сумського району Сумської області.

Комісія встановила:
До складу об’єкта передачі належить майно первісною вартістю 143676,57 (сто сорок три

тисячі шістсот сімдесят шість гривень 57 копійок) в тому числі:
- ФАП с.Кровне – 99459,05 грн.;
- ФП с.Руднівка – 44217,52 грн.

згідно з додатком до акту передачі.
Пропозиції комісії: 

Передати станом на на 01 вересня 2019 року майно з балансу КНП «Центр ПМСД» СРР СО на
баланс Миколаївської сільської  ради Сумської області Сумського району згідно з додатками:

- Зведені дані майна  (додаток 1)
- Перелік майна(додаток 2)

Голова комісії                
Заступник сільського голови
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з питань діяльності виконавчих органів                                                             Северин В.М.   
                                                                                     (підпис)                                                                                           
Члени комісії:                 
Начальник відділу – головний
бухгалтер сільської ради                                                                                     Непийвода І.В.
                                                                                     (підпис)
Спеціаліст І категорії 
відділу бухгалтерського 
обліку та звітності сільської ради                                                                       Шевченко В.Ю.
                                                                                     (підпис)
Директор КНП МСР 
«АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці»                                                             Кіхтенко Н.А.
                                                                                     (підпис)
Головний бухгалтер КНП МСР 
«АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці»                                                             Каменська Ю.О.
                                                                                     (підпис)
Т.в.о.директора КНП 
«Центр ПМСД» СРР СО                                                                                       Кучменко Н.О.
                                                                                     (підпис)
В.о.головного бухгалтера КНП 
«Центр ПМСД» СРР СО                                                                                       Скринник Т.О.
                                                                                     (підпис)
Медична сестра КНП МСР 
«АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці»                                                              Андріяш С.Я.
                                                                                     (підпис)
Спеціаліст ІІ категорії відділу житлово
– комунального господарства, 
комунальної власності, транспорту,
благоустрою, розвитку інфраструктури та
містобудування.                                                                                                   Гончаренко О.В.
                                                                                     (підпис)

В.о.старости                                                                                                          Шелест К.Д.
                                                                                     (підпис)                                                                
                                   
Передав:
Т.в.о.директора
КНП «Центр ПМСД» СРР СО                              __________________       Кучменко Н.О.
                                                                                     (підпис)
Прийняв:  
Начальник відділу бухгалтерського обліку та
Звітності                                                                       ______________           Непийвода  І.В.
                                                                                          ( підпис)
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