
   

УКРАЇНА
ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОЧАКІВСЬКОГО  РАЙОНУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 
РІШЕННЯ

від  29  грудня   2016 року   №  4                           2 сесія 1 скликання
с. Чорноморка

Про надання згоди на безоплатне  прийняття  
будівель та майна загальноосвітніх закладів, 
із спільної власності  територіальних громад 
сіл Очаківського району в особі Очаківської 
районної ради до комунальної власності 
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 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.Надати згоду на  прийняття  із спільної власності територіальних громад сіл Очаківського
району  у   комунальну власність  Чорноморської  об’єднаної  територіальної  громади  будівель  та
майна загальноосвітніх закладів згідно додатку 1.

2.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



Додаток 1
до рішення сільської ради
від 29.12.2016р. №4

ПЕРЕЛІК

будівель та майна загальноосвітніх закладів спільної власності територіальних громад сіл
Очаківського  району,  що передаються у  комунальну власність Чорноморської об’єднаної

територіальної громади 

№
п\п

Назва бюджетної установи Адреса 

1 будівлі  та  майно   Чорноморської   загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Очаківської  районної  ради
Миколаївської  області

57515,  Миколаївська  область,
Очаківський  район,  село
Чорноморка,  вулиця  Суворова,
будинок 111

2 будівлі та майно  Рівненської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  Очаківської  районної  ради  Миколаївської
області

57515,  Миколаївська  область,
Очаківський район, село Рівне,
вулиця Центральна, будинок 43

3 будівлі та майно  Благодатненського навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І  ступеню  –
дошкільний  навчальний  заклад»  Очаківської  районної
ради Миколаївської  області

57515,  Миколаївська  область,
Очаківський  район,  село
Благодатне,  вулиця  Молодіжна
будинок 1

4 будівлі та майно  колишньої Благодатненської  школи 57530  Миколаївська  область,
Очаківський  район,  село
Благодатне,  вул.  Центральна  ,
будинок 1  


	ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
	ОЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ
	МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
	
	РІШЕННЯ

