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Про  прийняття  із  спільної  власності
територіальних  громад  сіл,  селищ
Вітовського  району  у  спільну
комунальну  власність  Мішково-
Погорілівської  сільської  ради,
Шевченківської  сільської  ради,
Первомайської  селищної   ради,
Воскресеньської  селищної  ради
Комунальної  установи  «Інклюзивно-
ресурсний  центр»  та  вхід  до  складу
засновників  Мішково-Погорілівської
сільської ради.

Відповідно до статті 142, статті 143 Конституції України, статей 1, 16,
26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтей 8, 9
Закону України «Про співробітництво територіальних громад»,враховуючи
рішення  Вітовської  районної  ради  від  04  грудня   2020  року  №4  «Про
передачу  із  спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ
Вітовського  району  у  спільну  комунальну  власність  Шевченківської
сільської  ради,  Мішково-Погорілівської  сільської  ради,  Воскресенської
селищної  ради,  Первомайської  селищної  ради  Комунальної  установи
«Інклюзивно-ресурсний центр» та вихід Вітовської районної ради із складу
засновників», сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Прийняти  із  спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ

Вітовського  району Комунальну  установу  «Інклюзивно-ресурсний центр»
Вітовської районної ради (юридична адреса: 57210, Миколаївська область,
Вітовський р-н, с. Мішково-Погорілове, вул. Валі Котика, 23), що належить
до  сфери  управління  сектору  освіти  Вітовської  районної  державної
адміністрації  у  спільну  комунальну  власність  територіальних  громад,  а
саме:

- Воскресенської  селищної  ради   Миколаївської  області  (юридична



адреса: 57210, Миколаївська область, смт. Воскресенське, вул. Соборна,
86Код ЄДРПОУ - 41336987).

- Мішково-Погорілівської  сільської  ради   Миколаївської  області
(юридична адреса: 57214, Миколаївська область, с. Мішково-Погорілове,
вул. Миру, 38. Код ЄДРПОУ - 04375257).

- Первомайської селищної ради, Миколаївської області (юридична адреса:
57232, Миколаївська область, смт. Первомайське, вул. Ювілейна, 9. Код
ЄДРПОУ - 04375174).

- Шевченківської сільської ради Миколаївської області (юридична адреса:
57263,  Миколаївська  область,  с.  Шевченкове,  вул.  Шевченка,  29.  Код
ЄДРПОУ - 41446295).

2. Воскресенській селищній раді Миколаївської області (юридична
адреса: 57210, Миколаївська область, смт. Воскресенське, вул. Соборна, 86).
увійти до складу засновників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний
центр» Вітовської  районної  ради (юридична адреса:  57214,  Миколаївська
область,  с.  Мішково-Погорілове,  вул.  Валі  Котика,23.  Код  ЄДРІЮУ  -
42287496 ) з __________________.

3. Визначити,  що  комунальна  установа  «Інклюзивно-ресурсний
центр»  Вітовської  районної  ради,  об’єкти  нерухомості  та  індивідуально
визначене майно, приймаються зі збереженням їх цільового призначення та
зобов’язанням не відчужувати у приватну власність.

4. Перейменувати  комунальну  установу  «Інклюзивно-ресурсний
центр»  Вітовської  районної  ради  на  Комунальну  установу  «Інклюзивно-
ресурсний центр» Мішково – Погорілівської сільської ради Миколаївської
області.

5. Затвердити  Статут  в  новій  редакції  комунальної  установи
«Інклюзивно-ресурсний центр територіальних громад Вітовського району»
Миколаївської області, згідно з додатком 1.

6. Підтвердити  повноваження  директора  комунальної  установи
«Інклюзивно-ресурсний центр територіальних громад Вітовського району»
Миколаївської  області  Пономаренко  Олени  Миколаївни,  реєстраційний
номер облікової картки платника податків — 2672501846.

7. Визначити  органом  управління  та  балансоутримувачем  цілісних
майнових  комплексів  та  окремо  індивідуально  визначеного  майна
комунальної  установи  «Інклюзивно-  ресурсний  центр»  Мішково  –
Погорілівської сільської ради Миколаївської області відділ освіти, культури,
молоді та спорту Мішково-Погорілівської сільської ради.

7.1. Зарахувати на баланс майно комунальної установи «Інклюзивно-
ресурсний центр» Мішково – Погорілівської сільської ради Миколаївської
області.

8. Доручити Пономаренко Олені Миколаївні – директору комунальної
установи  «Інклюзивно-  ресурсний  центр»  Мішково  –  Погорілівської
сільської  ради  Миколаївської  області  вжити  заходи,  необхідні  для
проведення  державної  реєстрації  змін  щодо  юридичної  особи  в  органах
державної реєстрації.

9.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну



комісію з питань фінансів,  бюджету, планування,  соціально економічного
розвитку,  інвестицій,  інфраструктури  та  житлово-комунального
господарства.
      10. Уповноважити голову Воскресенської селищної ради вчинити всі
необхідні  дії  з  метою  організації  роботи  Комунальної  установи
«Інклюзивно-  ресурсний центр» Мішково – Погорілівської  сільської  ради
Миколаївської  області,  укладення  та  підписання  Договору  про
співробітництво  територіальних  громад  у  формі  утворення  спільних
комунальних установ та організацій.

Селищний голова                                       Олександр ШАПОВАЛОВ




