
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ  ДЕВ‘ЯТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 27.08.2019 № 12
с. Миколаївка
Про надання згоди на прийняття майна зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ Сумського району до комунальної 
власності Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської 
області

Відповідно  до  статей  88,  89  Бюджетного  Кодексу  України,  Закону
України «Про передачу об‘єктів права державної  та комунальної власності»,
Положення  про  порядок  передачі  об‘єктів  права  державної  та  комунальної
власності,  затвердженого  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  21
вересня 1998 року № 1482, керуючись пунктом 51 частини першої статті 26,
пунктом  1  частини  дев‘ятої  статті  60,  частиною  другою  статті  42  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила: 

1. Дозволити прийняти до комунальної власності Миколаївської сільської ради
зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району, 
від Відділу культури Сумської районної державної адміністрації наступні 
матеріальні цінності:
- Акустична система активна ART715A (Северинівський сільський 

будинок культури), 2 шт. на суму 50000,00 грн.;

2. Утворити комісію з приймання – передачі зазначеного у п. 1 цього рішення 
майна, к складі:
1. Голова комісії

Северин В.М., заступник сільського голови з питань діяльності 
виконавчих органів;
Члени комісії:

2. Непийвода І.В., начальник відділу – головний бухгалтер сільської ради,
3. Феніна С.В., начальник відділу культури та роботи з молоддю сільської 

ради,
4. Янченко К.В., директор Северинівського СБК;
5. Меша В.М., головний бухгалтер відділу культури Сумської 

райдержадміністрації,



6. Река Я.О., бухгалтер І категорії відділу культури Сумської 
райдержадміністрації,

7. Горбенко В.О., бухгалтер І категорії відділу культури Сумської 
райдержадміністрації,

8. Поп В.В., методист І категорії відділу культури Сумської 
райдержадміністрації.

9. Комісії здійснити приймання – передачу, зазначеного у п.1 цього 
рішення майна, на підставі складеного Акту приймання-передачі.

10.Начальнику відділу - головному бухгалтеру сільської ради 
Непийводі І.В. здійснити зарахування зазначеного у п.1 цього рішення   
майна, на балансовий облік відповідно Акту приймання-передачі.

11.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань місцевого самоврядування, соціально-економічного розвитку 
громади, планування бюджету, фінансів, підприємства та торгівлі.

Сільський голова С.В. Самотой


