
 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

 ТРЕТЯ  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.12.2020         № проєкт 

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 закладу 

загальної середньої освіти 

 

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 внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування 

окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та 

районних державних адміністрацій», Закону України «Про передачу об’єктів 

права державної та комунальної власності», постанови Верховної Ради України 

від 17.07.2020 № 807 «Про утворення та ліквідацію районів», постанови Кабінету 

Міністрів України № 1482 від 21 вересня 1998 року «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», на підставі рішення другої  сесії восьмого 

скликання  Сумської районної ради Сумської області від 16.12.2020 року «Про 

вихід зі складу засновників та передачу зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Сумського району закладів загальної середньої освіти у 

комунальну власність територіальних громад Сумського району», враховуючи 

висновки та рекомендації постійних комісій  з питань місцевого самоврядування, 

соціально-економічного розвитку громади, планування місцевого бюджету, 

фінансів, підприємництва та торгівлі, реалізації державної регуляторної 

політики та комісії із соціальних питань, забезпечення законності та 

правопорядку, депутатської діяльності та етики, освіти, охорони здоров’я, 

культури та спорту, сільська рада вирішила: 
 

1. Прийняти безоплатно зі спільної власності  

територіальних громад сіл, селищ міст Сумського району Яструбинський 

навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад-

дошкільний навчальний заклад» Сумської районної ради Сумської області за 



адресою: с. Яструбине, вул. Шкільна, 4 (юридичну особу) у  комунальну 

власність територіальної громади Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області у термін до 01.01.2020 року, в особі Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області, його цілісні майнові 

комплекси, будівлі та споруди, індивідуально визначене майно згідно з  

додатком (додаток 1 додається). 

2. Визначити, що юридична особа, її цілісні майнові комплекси, будівлі 

та споруди, індивідуально визначене майно, зазначені в пункті 1 цього 

рішення, приймаються зі збереженням їх цільового призначення та 

зобов’язанням не відчужувати у приватну власність. 

3. Утворити комісію 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, заклад  загальної середньої 

освіти (юридичну особу), його цілісних майнових комплексів, будівель та 

споруд, індивідуально визначеного майна згідно з додатком (додаток 2 

додається). 

4. Внести зміни  в найменування закладу загальної середньої освіти, в 

зв’язку із зміною засновника, з Яструбинський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» 

Сумської районної ради Сумської області на Яструбинський навчально-

виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 

навчальний заклад» Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської 

області. 

5. У зв‘язку зі змінами в найменуванні закладів освіти, затвердити зміни до 

Статуту  навчального закладу:  

- Яструбинський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній 

навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області. 

6. Внести зміни  до штатного розпису до  навчального закладу: 

- Яструбинський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній 

навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області 

7. Визначити балансоутримувачем майна, зазначеного в пункті 1 цього 

рішення, відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області  (додаток 3 додається). 

8. Балансоутримувачам: 

8.1. Зарахувати на баланс майно, зазначене в пункті 1 цього 

рішення та внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку;  

8.2. Підготувати документи для оформлення та реєстрації, в 

установленому порядку, права комунальної власності територіальної 

громади в особі Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області  на цілісні майнові комплекси, об’єкти нерухомого 

майна, зазначені в пункті 1 цього рішення. 

9. Внести зміни до Переліку комунальних закладів, установ, підприємств 



та об’єктів, які знаходяться у комунальній власності Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області . 

10. Уповноважити  начальника відділу освіти Миколаївської сільської ради 

здійснити державну перереєстрацію:  

- Яструбинський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній 

навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» 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, транспорту, житлово-

комунального господарства, благоустрою території громади 

містобудування,регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

 

Сільський голова        С.САМОТОЙ 

Додаток 1  

до рішення 3 сесії 

8скликання Миколаївської 

сільської ради від  

№                                                                                       

 

ПЕРЕЛІК 

закладів загальної середньої освіти (юридичних  осіб), їх цілісних майнових 

комплексів, будівель та споруд, індивідуально визначеного майна, 

які передаються у комунальну власність  

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області  
 

Секретар сільської ради                            В.НЕПИЙВОДА 

№ 

п/п 

Назва бюджетної  

установи 

Балансоутримувач Наявність 

нерухомого 

майна 

Адреса 

1 Яструбинський 

навчально-

виховний 

комплекс 

«загальноосвітній 

навчальний заклад 

– дошкільний 

навчальний 

заклад» 

Миколаївської 

сільської ради 

Сумського району 

Сумської області 

Код ЄДРПОУ  

відділ освіти 

Сумської районної 

державної 

адміністрації 

 

майновий 

комплекс 

вул. Шкільна, 4 

с. Яструбине 

Сумський район 

Сумська область 



 

                                                                                                

 Додаток 2  

до рішення 3 сесії 8 

скликання Миколаївської 

сільської ради від  

№  

                                                                                                                                                                                 

 

 

Склад 

комісії 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, заклад  загальної середньої освіти 

(юридичну особу), його цілісних майнових комплексів, будівель та споруд, 

індивідуально визначеного май на 

 

Яструбинський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній 

навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області:: 

1. Аллахвердян Андранік Валерійович, 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. Говорун Володимир Олексійович – директор Яструбинського НВК 

      4. Одінцова Надія Сергіївна, головний бухгалтер відділу освіти, молоді 

та спорту Миколаївської сільської ради Сумського району, 

      5. Губар Світлана Володимирівна, головний бухгалтер централізованої 

бухгалтерії відділу освіти Сумської районної державної адміністрації, 

6. Марусевич Тетяна Михайлівна, бухгалтер централізованої 

бухгалтерії  відділу освіти Сумської районної державної адміністрації, 

       7.____________________________________, завідуюча господарством 

Яструбинського НВК 

8. ______________________________________, комірник 

Яструбинського НВК, 

9. Самотой Сергій Володимирович, голова Миколаївської сільської 

ради, 

10. Непийвода Інна Володимирівна, начальник відділу – головний 

бухгалтер Миколаївської сільської ради. 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                 В.НЕПИЙВОДА 



 

Додаток 3  

до рішення 3 сесії 

8скликання Миколаївської 

сільської ради від  

№  

                                                                                       

   

 

ПЕРЕЛІК 

закладів загальної середньої освіти (юридичних  осіб), їх цілісних майнових 

комплексів, будівель та споруд, індивідуально визначеного майна, 

які передаються у комунальну власність  

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області  
 

 

 

Секретар сільської ради                            В.НЕПИЙВОДА 

 

 

№ 

п/п 

Назва бюджетної  

установи 

Балансоутримувач Наявність 

нерухомого 

майна 

Адреса 

1 Яструбинський 

навчально-

виховний 

комплекс 

«загальноосвітній 

навчальний заклад 

– дошкільний 

навчальний 

заклад» 

Миколаївської 

сільської ради 

Сумського району 

Сумської області 

Код ЄДРПОУ 

 

відділ освіти, молоді 

та спорту 

Миколаївської 

сільської ради 

Сумського району 

Сумської області 

 

майновий 

комплекс 

вул. Шкільна, 4 

с. Яструбине 

Сумський район 

Сумська область 


