
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  23.12.2019                                                             №  30
с. Миколаївка
Про приведення у відповідність 
до установчих документів назви 
комунального підприємства
«Ініціатива»

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
тридцять сьомої позачергової сесії сьомого скликання  Миколаївської сільської
ради Сумського району № 06 від 15.07.2019 року «Про початок реорганізації
Кровненської  сільської  ради шляхом приєднання до Миколаївської  сільської
ради»,  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,
сільська рада вирішила:

1.  Прийняти  безоплатно  з  01.01.2020  року  зі  спільної  власності
територіальних  громад  сіл,  селищ  Кровненської  сільської  ради  Сумського
району  у  комунальну  власність  територіальної  громади  Миколаївської
сільської  ради,  в  особі  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської  області,  комунальне  підприємство  «Ініціатива»  Кровненської
сільської ради.

2. Внести зміни  в найменування комунального підприємства в зв’язку
із зміною власника: 

-  Комунальне підприємство «Ініціатива» Кровненської сільської ради на



Комунальне підприємство «Ініціатива» Миколаївської сільської ради Сумського
району Сумської області.

3.  У  зв‘язку  зі  змінами  в  найменуванні  комунального  підприємства,
затвердити зміни до Статуту  комунального підприємства: 

-  Комунальне  підприємство  «Ініціатива»  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

3.  Продовжити  дію  Контракту  з  діючим  директором  Комунального
підприємства «Ініціатива» Новак Жанною Іванівною.

4.  Уповноважити  директора  Комунального  підприємства  «Ініціатива»
Миколаївської сільської ради здійснити державну перереєстрацію: 

- Комунального підприємства «Ініціатива» 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 Сергій САМОТОЙ
   

                                               



Додаток 1 
до рішення 42 сесії 
сьомого скликання 
Миколаївської сільської 
ради від 18.11.2019 р  
№ 38
                                               

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 Кровненська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів Сумської 
районної ради 
Сумської області 
(код ЄДРПОУ 
33361956)

відділ освіти 
сумської районної 
державної 
адміністрації

майновий
комплекс

вул. Шкільна, 9
с. Миколаївка
Сумський район
Сумська область

Секретар сільської ради                        В.НЕПИЙВОДА



 
Додаток 2 
до рішення 42 сесії 
сьомого скликання 
Миколаївської сільської 
ради від 18.11.2019 р  
№ 38
                                               

Склад
комісій з приймання-передачі зі спільної власності територіальних громад

сіл, селищ Сумського району у комунальну власність територіальної громади
Миколаївської сільської ради, в особі Миколаївської сільської ради

Сумського району Сумської області комунальний заклад (юридичну особу),
його цілісних майнових комплексів, будівель та споруд, індивідуально

визначеного майна

Кровненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів:
1. Лобода Наталія Володимирівна, начальник відділу освіти Сумської

районної державної адміністрації,
2.  Макшеєва Наталія Сергіївна,  начальник відділу освіти,  молоді та

спорту Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області , 
3.  Простатіна  Ольга  Олександрівна  –  директор  Кровненської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
      4.  Одінцова  Надія  Сергіївна,  головний бухгалтер  відділу  освіти,

молоді та спорту Миколаївської сільської ради Сумського району,
      5. Нечитайло Віталіна Володимирівна, головний бухгалтер відділу

освіти Сумської районної державної адміністрації,
6. Бояндін Олеся Іванівна, заступник головного бухгалтера відділу

освіти Сумської районної державної адміністрації,
      7.Кузнєцова  Валентина  Іванівна,  завідуюча  господарством

Кровненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 



8.  Островерх  Любов  Олександрівна,  комірник  Кровненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Секретар сільської ради                            В.НЕПИЙВОДА
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