
Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Друга  сесія
   Восьмого  скликання

Рішення

від   23  грудня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про передачу майна 
з комунальної власності 
Нижньосироватської сільської ради 
до Відділу освіти, культури, молоді, 
спорту та туризму Нижньосироватської 
сільської ради

Відповідно  статті  89  Бюджетного  кодексу  України,  статті  137
Господарського кодексу України, керуючись пунктом 31 частини 1 статті 26,
пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
у зв’язку з  прийнятим рішенням Нижньосироватської  сільської  ради «Про
перейменування  Відділу  освіти  Нижньосироватської  сільської  ради»  від
18.11.2020 року, Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Передати  з  комунальної  власності  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області до Відділу освіти, культури, молоді,
спорту  та  туризму  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської області майно Нижньосироватського сільського Будинку культури,
Нижньосироватської  сільської  бібліотеки,  Нижньосироватської  сільської
бібліотеки-1,  Старосільського  сільського  Будинку  культури,  Старосільської
сільської  бібліотеки  з  01.01.2021  року  та  закріпити  його  на  праві
оперативного управління.

2.   Створити  комісію   з   питань  приймання  -  передачі  визначеного
майна у складі:

Голова  комісії:  Суспіцин  Вячеслав  Юрійович,  сільський  голова
Нижньосироватської сільської ради.

Секретар  комісії:  Костюк  Ірина  Євстахіївна,  начальник  відділу  –
головний  бухгалтер  планово-фінансового  та  економічного  розвитку
Нижньосироватської сільської ради.



Члени комісії: 
Шафоростова  Альона  Іванівна,  начальник  Відділу  освіти,  культури,

молоді, спорту та туризму Нижньосироватської сільської ради;
Албутова  Юлія  Олександрівна,  головний  бухгалтер  Відділу  освіти,

культури, молоді, спорту та туризму Нижньосироватської сільської ради;
Рябко  Тетяна  Вікторівна,  спеціаліст  І  категорії  відділу  планово-

фінансового та економічного розвитку Нижньосироватської сільської ради;
Козак Вікторія Вікторівна, спеціаліст Відділу освіти, культури, молоді,

спорту та туризму Нижньосироватської сільської ради.
3.  Начальнику  Відділу  освіти,  культури,  молоді,  спорту  та  туризму

Нижньосироватської сільської ради прийняти майно згідно акту приймання –
передачі та  забезпечити його відповідний облік.

4.  Контроль  за  виконанням рішення покласти  на  постійну  комісії  з
питань освіти,  культури, фізичної  культури та спорту, охорони здоров’я та
соціального  захисту  та  постійної  комісії  з  питань  планування  соціально-
економічного  розвитку,  бюджету,  фінансів,  житлово-комунального
господарства та управління комунальною власністю.

Cільський голова                                              В.Ю. Суспіцин


