
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН 

 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від             2021 року №                                    ____ сесія селищної 

смт. Воскресенське                                                            ради восьмого скликання

  

                                                    

Про надання згоди на безоплатне прийняття 

індивідуально визначеного майна з 

Комунальної установи «Вітовський 

районний центр фінансово-господарського і 

методичного обслуговування закладів, 

установ та організацій, Вітовської районної 

ради» що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ 

Миколаївського району 

Миколаївської області у комунальну 

власність Воскресенської селищної ради 

 

 Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

керуючись нормами Закону України « Про передачу об’єктів права державної 

та комунальної власності», згідно рішення четвертої сесії восьмого скликання 

Миколаївської районної ради Миколаївського району від 24 лютого 2021 року 

№ 11 «Про передачу майна Комунальної установи «Вітовський районний центр 

фінансово-господарського і методичного обслуговування закладів, установ та 

організацій» Вітовської районної ради», що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району Миколаївської 

області, у комунальну власність наступних територіальних громад: 

Воскресенської селищної ради, Галицинівської сільської ради, Мішково-

Погорілівської сільської ради, Первомайської селищної ради, Шевченківської 

сільської ради та Миколаївської районної ради Миколаївського району 

Миколаївської області», та рішення п’ятої позачергової сесії восьмого 

скликання Миколаївської районної ради Миколаївського району від 24 березня 

2021 року № 26 «Про внесення змін до рішення районної ради від 24 лютого 

2021 року № 11 «Про передачу майна Комунальної установи «Вітовський 

районний центр фінансово-господарського і методичного обслуговування 

закладів, установ та організацій» Вітовської районної ради», що є спільною 

власністю територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району 

Миколаївської області, у комунальну власність наступних територіальних 

громад: Воскресенської селищної ради, Галицинівської сільської ради, 

Мішково-Погорілівської сільської ради, Первомайської селищної ради, 



Шевченківської сільської ради та Миколаївської районної ради Миколаївського 

району Миколаївської області», з метою раціонального використання 

індивідуально визначеного майна,  Воскресенська селищна рада,  

ВИРІШИЛА:  

1. Надати згоду на прийняття у комунальну власність Воскресенської 

селищної ради з балансу Комунального закладу «Вітовський районний 

центр фінансово-господарського і медичного обслуговування закладів, 

установ та організацій» Вітовської районної ради», що є спільною 

власністю територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району 

Миколаївської області майно, зазначене в переліку «майна Комунальної 

установи «Вітовський районний центр фінансово-господарського і 

методичного обслуговування закладів, установ та організацій» Вітовської 

районної ради», що є спільною власністю територіальних громад сіл, 

селищ Миколаївського району Миколаївської області та підлягає передачі 

у комунальну власність територіальної громади. 

2. Начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської 

селищної ради (Ярославу ШАЛАНИЧУ) здійснити організаційні заходи 

щодо прийняття спільного комунального майна на баланс відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради. 

3. Прийняття майна оформити актами приймання передачі відповідно до 

вимог чинного законодавства 
4. Контроль  за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-

економічного розвитку, інвестицій, інфраструктури та житлово-

комунального господарства. 

 

 

 

Селищний голова                                              Олександр ШАПОВАЛОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 


	ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

