
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 00.00.2020 № проект
с. Миколаївка
Про прийняття з державної 
в комунальну власність 
Миколаївської сільської ради 
Сумського району
службового автотранспорту

Керуючись пунктом 51 статті 26 та частиною другою статті 43 і 
частиною четвертою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до статті 137 Господарського  кодексу України,  рішення
 тридцятої сесії сьомого скликання  Сумської обласної ради від 05.11.2019 
року «Про внесення змін до рішення Сумської обласної ради від 14.12.2018 
«Про обласний бюджет Сумської області на 2019 рік», враховуючи 
звернення директора комунального некомерційного підприємства 
Миколаївської сільської ради «Амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини Різдва Пресвятої Богородиці» про передачу в оперативне управління 
та на баланс комунального некомерційного підприємства Миколаївської 
сільської ради «Амбулаторії загальної практики сімейної медицини Різдва 
Пресвятої Богородиці» легкового автомобіля, з метою повноцінного надання 
медичних послуг на території громади у відповідності до вимог чинного 
законодавства, відповідно до Положення про порядок закріплення майна 
спільної власності територіальної громади ,сільська рада вирішила:

1. Прийняти з державної у комунальну власність Миколаївської сільської 
ради службовий автомобіль REAULTDUSTERLIFE 1.6 4x4 для 
забезпечення службовим автотранспортом медичних працівників 
комунального некомерційного підприємства Миколаївської сільської 
ради «Амбулаторії загальної практики сімейної медицини Різдва 
Пресвятої Богородиці».

2. Передати в оперативне управління та на баланс комунального  
некомерційного підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторії



загальної практики сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці» 
майно Миколаївської сільської ради а саме: легковий автомобіль 
REAULTDUSTERLIFE 1.6 4x4,  двигун № К 031462, кузов № VF 1 
HJD40263506596, свідоцтва про реєстрацію (технічний паспорт) CXE
№ 084472 видане Регіональним сервісним центром МВС у Сумській 
області  20.09.2019 р. 

3.  Комунальному некомерційному підприємству Миколаївської сільської 
ради «Амбулаторія загальної практики  сімейної медицини Різдва 
Пресвятої Богородиці» прийняти в оперативне управління та на баланс 
майно, зазначене в пункті 2 цього рішення в порядку, встановленому 
чинним законодавством.

4. Створити комісію для прийняття – передачі автотранспорту згідно з 
додатком  1.

Сільський голова С.САМОТОЙ



Додаток  1
до рішення 46 сесії 
сьомого скликання 
від 00.00.2020 року № проект

                                                                                             
 

Склад
комісії для прийняття-передачі автотранспорту

Голова комісії:     
Северин Віра Миколаївна, заступник сільського голови з питань діяльності 
виконавчих органів
 
Члени комісії: 

1. Непийвода Інна Володимирівна, начальник – головний бухгалтер відділу 
бухгалтерського обліку та звітності 

2. Кіхтенко Наталія Анатоліївна - директор Амбулаторії ЗПСМ 
Різдва Пресвятої Богородиці

     4.  Каменська Юлія Олександрівна – головний бухгалтер Амбулаторії ЗПСМ
          Різдва Пресвятої Богородиці
     5. Левченко Л Г – начальник відділу технічного нагляду при управлінні   
          охорони здоров‘я Сумської обласної державної адміністрації

6. Дегтярьова В.О. – провідний фахівець розрахунково – експертного 
відділу при управлінні охорони здоров‘я Сумської обласної державної 
адміністрації

Секретар сільської ради В.НЕПИЙВОДА
 


