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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

від  00.08.2021                                                                 № проєкт
с. Миколаївка
Про передачу  майна з комунальної власності Миколаївської сільської 
ради в оперативне управління Комунальному некомерційному
підприємству Миколаївської сільської ради «Амбулаторія ЗПСМ Різдва 
Пресвятої Богородиці»

Керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», згідно рішень другої сесії сільської ради восьмого скликання від 
10.12.2020 року № 08 «Про затвердження акту прийому-передачі майна зі 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району у 
комунальної власності Миколаївської сільської ради Сумського району 
(медицина)», з метою надання якісного медико-санітарного обслуговування 
населення громади, сільська рада вирішила:

1. Утворити комісію для проведення прийому – передачі  майна у складі
семи осіб, а саме:

Голова комісії: 
Непийвода  І.В.,  начальник  відділу   бухгалтерського  обліку  та  звітності–
головний бухгалтер сільської ради,
Члени комісії:
Матвієвська  Н.В.,  головний  спеціаліст  відділу  бухгалтерського  обліку  та
звітності сільської ради,
Білінський Р.М., головного лікаря КНП МСР «АЗПСМ с. Постольне»,
Півньова В.І., головний бухгалтер КНП МСР «АЗПСМ с. Постольне»,
Кіхтнео Н.А., директор КНП МСР « АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці»,
Полякова  Т.П.,  головний  бухгалтер  КНП  МСР  «АЗПСМ  Різдва  Пресвятої
Богородиці»,
Стрельченко  В.Л.,медична  сестра  МСР  «  АЗПСМ  Різдва  Пресвятої
Богородиці».

2. Передати та закріпити   майно колишнього ФАП с.  Яструбине  згідно
Акту  прийому  –  передачі  з  балансу  Миколаївської  сільської  ради
Сумського  району  Сумської  області  в  оперативне  управління



Комунальному  некомерційному  підприємству  Миколаївської  сільської
ради  «Амбулаторія  загальної  практики  сімейної  медицини  Різдва
Пресвятої Богородиці» (Акт додається).

3. Комісії  до  ____.____.2021  року  подати  передавальний  акт  сільському
голові на затвердження.

4. Контроль за виконанням рішенням покласти на постійні комісії  з питань
місцевого самоврядування, соціально – економічного розвитку громади,
планування  місцевого  бюджету,  фінансів,  підприємництва  та
торгівлі,реалізації  державної  регуляторної  політики  та  із  соціальних
питань,  законності  та  правопорядку,  депутатської  діяльності  та  етики,
освіти, охорони здоров’я, культури та спорту.

Сільський голова                                                                 Сергій
САМОТОЙ
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