
   

УКРАЇНА
ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОЧАКІВСЬКОГО  РАЙОНУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 
   РІШЕННЯ

від  29  грудня   2016 року   №  2                           2 сесія 1 скликання
с. Чорноморка
Про прийняття  бюджетної установи  «Рівненська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Очаківської 
районної ради Миколаївської  області» із спільної 
власності територіальних громад сіл Очаківського 
району Миколаївської області в особі Очаківської  
районної ради у комунальну власність Чорноморської
об’єднаної  територіальної  громади в особі  
Чорноморської  сільської ради

Відповідно до  пункту 51 частини першої, статті 26  та статті 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», додатку 6 Закону України «Про Державний бюджет України на
2017 рік»,   пункту 39 розділу  шостого  Прикінцевих та  Перехідних положень Бюджетного кодексу
України,  статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»,  сільська
рада 

ВИРІШИЛА:
               1. Прийняти  бюджетну установу «Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Очаківської районної ради Миколаївської  області» із спільної власності територіальних громад  сіл
Очаківського району Миколаївської області  в особі Очаківської   районної ради у комунальну 
власність Чорноморської об’єднаної  територіальної  громади в особі  Чорноморської  сільської 
ради відповідно до розмежування   видатків між  бюджетами.
        2.  Змінити назву  «Рівненська  загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів Очаківської районної 
ради Миколаївської  області»  на  «Рівненська  загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів  
Чорноморської сільської ради  Очаківського району Миколаївської області».
        3.    Внести зміни до  адреси в  зв’язку з  виконанням Закону України «Про засудження
комуністичного  та  націонал-соціалістичного  (нацистського)  тоталітарних  режимів  в  Україні  та
заборону пропаганди їхньої символіки» :  змінити назву вулиці з «Леніна»  на  «Центральна».
        4.  Внести зміни до Статуту  закладу та затвердити його в новій редакції. (Статут додається).
        5.   Призначити на посаду директора закладу  Гурову  Ганну Миколаївну з 03.01.2017 року.
        6.   Уповноважити  Сидорчук  Аллу Михайлівну на вчинення дій по внесенню змін до Єдиного
державного  реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань  та
реєстрації  Статуту.

7. Контроль за виконанням даного рішення  повкладається на постійну комісію сільської
ради  з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та  етики,  комунальної власності,
медицини, освіти, культури та спорту;

Сільський голова                                                                                                             А.А. Дмитренко
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