
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 23.12.2019 № 24
с. Миколаївка
Про прийняття зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ
Сумського  району  у  комунальну  власність  територіальної  громади
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області
Кровненського  дошкільного  навчального  закладу  (ясла-садок)
«Пролісок» Кровненської сільської ради

Розглянувши лист Сумської районної ради щодо передачі комунальних
закладів загальної середньої та дошкільної освіти із спільної (комунальної)
власності  територіальних  громад  району  до  комунальної  власності
Миколаївської  сільської  територіальної  громади,  врахувавши  рішення
районної ради, висновки та рекомендації постійних комісій сільської ради з
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку;
соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та
спорту,  згідно  з  положеннями  Бюджетного  кодексу  України,  керуючись
статтями 26,  54 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні»,
сільська рада вирішила:

1. Прийняти  безоплатно  з  01.01.2020  року  зі  спільної  (комунальної)
власності  територіальних  громад  сіл,  селищ  Сумського  району  у
комунальну власність територіальної громади Миколаївської сільської
ради, в особі Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області,  заклад  дошкільної  освіти  (юридичну  особу),  його  цілісні
майнові комплекси, будівлі та споруди, індивідуально визначене майно
згідно з додатком (додаток додається).

2. Утворити комісію з приймання-передачі із спільної (комунальної) власності
територіальних  громад  району  до  комунальної  власності  Миколаївської
сільської  територіальної  громади  в  особі  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району, комунальних закладів, їх майнових комплексів, будівель
та споруд, індивідуально визначеного майна.

3. Внести  зміни  в  найменування  закладів  освіти  в  зв’язку  зі  зміною
власника:

- Кровненський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Пролісок»
Кровненської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області  на
Кровненський  заклад  дошкільної  освіти  «Пролісок»  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області.



4. Доручити керівникам комунальних закладів освіти згідно додатку 1, внести
зміни  до  Статуту  комунальних  закладів  освіти,  зміни  до  відомостей  про
юридичну особу, що містяться у ЄДР та здійснити інші організаційні заходи,
спрямовані на забезпечення діяльності закладів.

5. Визначити  відділ  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської  сільської  ради
балансоутримувачем  основних  засобів  та  інших  матеріальних  цінностей
закладів загальної середньої та дошкільної освіти, згідно додатку 1.

6. Контроль за рішенням покласти на постійну комісію з питань охорони
прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, соціального
захисту  населення,  освіти,  охорони  здоров‘я,  культури,  молоді  та
спорту.

Сільський голова Сергій Самотой


