
  

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТА СЕСІЯ 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

 
РІШЕННЯ

 

від 12 жовтня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про безоплатне прийняття 
майна (кисневих концентраторів) 
зі спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Сумської області до комунальної 
власності Нижньосироватської сільської ради
 

Керуючись  статтями  26,  60  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об’єктів права
державної  та  комунальної  власності»,  відповідно  до  рішення  7  сесії  8
скликання  Сумської  обласної  ради  від  23.07.2021  року  «Про  безоплатну
передачу  майна  (кисневих  концентраторів)  зі  спільної  власності
територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст  Сумської  області  та  закріплення
майна»,  Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності Нижньосироватської
сільської ради зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Сумської області майно (додаток 1).

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

Клименко Ольга Миколаївна – секретар Нижньосироватської сільської
ради, голова комісії;

Бойчин  Володимир  Михайлович  –  головний  лікар  Комунального
некомерційного підприємства «Центральна амбулаторія загальної практики-
сімейної  медицини  села  Нижня  Сироватка»  Нижньосироватської  сільської
ради, член комісії;

Кругляк  Юлія  Сергіївна  –  головний  бухгалтер  Комунального
некомерційного підприємства «Центральна амбулаторія загальної практики-
сімейної  медицини  села  Нижня  Сироватка»  Нижньосироватської  сільської
ради, член комісії.



3.  Передати  безоплатно  до  Комунального  некомерційного
підприємства «Центральна  амбулаторія  загальної  практики-сімейної
медицини села Нижня Сироватка» Нижньосироватської сільської ради майно
та закріпити його на праві оперативного управління (додаток 2).

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

Cільський голова                                            Вячеслав СУСПІЦИН



Додаток 1 до рішення 6 сесії 8 скликання 
Нижньосироватської сільської ради 
«Про безоплатне прийняття 
майна (кисневих концентраторів) 
зі спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Сумської області до комунальної
власності Нижньосироватської сільської ради»
від 12.10.2021 року

Перелік майна,
що приймається безоплатно до комунальної власності

Нижньосироватської сільської ради зі спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Сумської області

№ Назва Кількість,
шт.

Ціна,
тис. грн.

Всього,
тис. грн.

1 Концентратор кисневий «БІОМЕД» 
(JAY-10 з подвійним потоком, з 
цифровим датчиком О2)

4 37,0 148,0

Секретар сільської ради                                             Ольга КЛИМЕНКО



Додаток 2 до рішення 6 сесії 8 скликання 
Нижньосироватської сільської ради 
«Про безоплатне прийняття 
майна (кисневих концентраторів) 
зі спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Сумської області до комунальної
власності Нижньосироватської сільської ради»
від 12.10.2021 року

Перелік майна,
що передається безоплатно з  комунальної власності

Нижньосироватської сільської ради до Комунального некомерційного
підприємства «Центральна амбулаторія загальної практики-сімейної

медицини села Нижня Сироватка» Нижньосироватської сільської ради

№ Назва Кількість,
шт.

Ціна,
тис. грн.

Всього,
тис. грн.

1 Концентратор кисневий «БІОМЕД» 
(JAY-10 з подвійним потоком, з 
цифровим датчиком О2)

4 37,0 148,0

Секретар сільської ради                                             Ольга КЛИМЕНКО




