
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 
                 
15.12.2020   № 12                                        ІІ позачергова сесія селищної ради
смт Воскресенське                                    восьмого скликання

Про  прийняття  юридичних  осіб  закладів
освіти  та  закріпленого  за  ними  майна, що
знаходяться  на  території  Воскресенської
територіальної  громади зі  спільної  власності
територіальних громад сіл, селищ Вітовського
району  до  комунальної  власності
Воскресенської селищної ради 

Відповідно до статті  142,  статті  143 Конституції  України,  постанови
Верховної  ради  України   «Про  утворення  та  ліквідацію  районів»  від
19.07.2020  року,  статей  1,  29,  43,  60  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  статей  1,  2,  3  Закону  України «Про передачу
об’єктів  права  державної  та  комунальної  власності»,  рішення  Вітовської
районної  ради  від  04  грудня  2020  року  №  1  «Про  передачу  із  спільної
власності  територіальних  громад  сіл,  селищ  Вітовського  району  у
комунальну власність Воскресенської селищної ради закладів освіти та вихід
Вітовської  районної  ради  зі  складу  засновників», керуючись  статтею  35
Закону  України  «Про  загальну  середню   освіту»,  частиною  4  статті  36
Кодексу  Законів  про  працю, за  погодженням  постійної  комісії   з  питань
соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства,
освіти, культури, молоді та спорту селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти  з  01  січня  2021  року із  спільної  власності
територіальних  громад  сіл,  селищ  Вітовського  району  до  комунальної
власності  Воскресенської   територіальної  громади  в  особі  Воскресенської
селищної  ради,  згідно  порядку  розмежування  видатків  між  бюджетами,
юридичні  особи  заклади  освіти   та  закріплене  за  ними  рухоме,  нерухоме
майно 

- Михайло-Ларинську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  (код
ЄДРПОУ 26086816, юридична адреса: 57222, с. Михайло-Ларине Вітовського
району Миколаївської області, вул. Шкільна, 30);



-  Грейгівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів (код ЄДРПОУ
26086737,  юридична  адреса:  57223,  с-ще  Грейгове  Вітовського  району
Миколаївської області, вул. 14 Гвардійської дивізії,3);

-  Степівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів (код ЄДРПОУ
26086594,  юридична  адреса:  57223,  с.  Степове  Вітовського  району
Миколаївської області, вул. Космонавтів, 23);

- Червонянську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів (код ЄДРПОУ
26086697,  юридична  адреса:  57226,  с.  Червоне  Вітовського  району
Миколаївської області, вул. Шкільна,27).

2.   Вивести зі  складу засновників  комунальних закладів  освіти,  які
приймаються  зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Вітовського району у комунальну власність Воскресенської  селищної ради
Вітовську районну раду Миколаївської області шляхом виключення та ввести
у склад засновників вищезазначених юридичних осіб Воскресенську селищну
раду шляхом включення.

3.    Передати в оперативне управління та на баланс відділу освіти,
культури,  молоді  та  спорту  Воскресенської  селищної  ради  комунальні
заклади освіти, рухоме та нерухоме майно.

4.   Начальнику  відділу  освіти,  культури,  молоді  та  спорту
Воскресенської селищної ради ( Ярославу ШАЛАНИЧУ):

4.1.  Підготувати  та  надати  до  селищної  ради  проєкти  рішень  про
перейменування, перепрофілювання (зміну типу) закладів освіти:

- Михайло-Ларинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (код
ЄДРПОУ 26086816, юридична адреса: 57222, с. Михайло-Ларине Вітовського
району Миколаївської області, вул. Шкільна, 30);

-  Грейгівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  (код
ЄДРПОУ  26086737,  юридична  адреса:  57223,  с-ще  Грейгове  Вітовського
району Миколаївської області, вул. 14 Гвардійської дивізії,3);

-  Степівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (код ЄДРПОУ
26086594,  юридична  адреса:  57223,  с.  Степове  Вітовського  району
Миколаївської області, вул. Космонавтів, 23);

- Червонянської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  (код
ЄДРПОУ 26086697, юридична адреса: 57226, с. Червоне Вітовського району
Миколаївської області, вул. Шкільна,27).

4.2   Врегулювати трудові відносини директорів  закладів  освіти  з відділом
освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради  відповідно
до вимог чинного законодавства.

5.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  комісію  з  питань
соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства,
освіти, культури, молоді та спорту.

Селищний голова                                          Олександр ШАПОВАЛОВ


