
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
 СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

від 26.08.2021                                                                                                   № 03
с. Миколаївка
Про  безоплатне прийняття майна ( кисневих концентраторів) зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області та
закріплення майна

      Ураховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 31березня 2021 р. 
№ 333 «Питання фінансування у 2021 році закупівлі кисневих концентраторів», 
розглянувши листи Сумської обласної державної адміністрації від 23.06.2021 р.
№ 01-34/7740 та від 08.07.2021 № 01-34/8349, відповідно до Порядку організації 
управління комунальними підприємствами, закладами та установами, які 
належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської 
області, затвердженого рішенням Сумської обласної ради від 19.10.2018 (зі 
змінами), рішення сьомої сесії восьмого скликання Сумської обласної ради «Про 
безоплатну передачу майна (кисневих концентраторів) зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області та закріплення майна» 
від 23.07.2021р.,  керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» сільська рада вирішила:

1. Прийняти безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл,
селищ,  міст  Сумської  області  до  комунальної  власності  Миколаївської
сільської територіальної громади майно (кисневі концентратори  «БІОМЕД»
JAY -10  з  подвійним потоком,  з  цифровим  датчиком О2  в   кількості   4
( чотири) штуки)).

2. Закріпити прийняте майно (кисневі концентратори «БІОМЕД» JAY -10
з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2 в кількості 2 (два) штуки) на
праві  оперативного  управління  майном  за  Комунальним  некомерційним
підприємством  Миколаївської  сільської  ради  «Амбулаторія  загальної
практики- сімейної медицини с. Постольне».

3. Закріпити прийняте майно (кисневі концентратори «БІОМЕД» JAY -10
з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2 в кількості 2 (два) штуки) на
праві  оперативного  управління  майном  за  Комунальним  некомерційним



підприємством  Миколаївської  сільської  ради  «Амбулаторія  загальної
практики- сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці».

4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності сільської ради відобразити
відповідні зміни в бухгалтерському обліку.

5. 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  і  комісії  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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