
У К Р А Ї Н А 

НОВОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Покровська, 70, 27100, м. Новоукраїнка, тел. (05251) 2-12-33, факс (05251) 2-14-31 

код № 04055127, р/р № 31425001000323, МФО № 823016 банк УДКСУ у Новоукраїнському районі 

 

 

ШОСТА  СЕСІЯ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

від 09 серпня 2016 року                                                          № 138 

м. Новоукраїнка 

Про клопотання щодо передачі  

бюджетних установ та майна із  

спільної власності територіальних  

громад міста і сіл Новоукраїнського району  

у комунальну власність Новоукраїнської  

об’єднаної територіальної громади 

 

     Відповідно до статей 43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, Закону України „Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності“, пункту 39 Прикінцевих та перехідних положень 

Бюджетного кодексу України, враховуючи, що відповідно до розмежування 

видатків між місцевими бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом 

України, з 01.01.2017 року видатки на утримання відповідних бюджетних 

установ, розташованих на території Новоукраїнської об’єднаної територіальної 

громади, повинні здійснюватися з бюджету об’єднаної громади, -  

 

міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Порушити клопотання перед Новоукраїнською районною радою 

щодо передачі із спільної власності територіальних громад міста і сіл 

Новоукраїнського району у комунальну власність Новоукраїнської міської ради  

Новоукраїнської об’єднаної територіальної громади, що утворилась згідно із 

законом та перспективним планом формування територій громад, відповідні 

бюджетні установи та майно, розташовані на її території.  

 

2. Передачу бюджетних установ та майна здійснити в порядку, 

встановленому чинним законодавством, згідно з додатком після прийняття 

Новоукраїнською районною радою відповідного рішення. 

 



3. Передачу медичної субвенції на 2017 рік здійснити за умови 

відкриття лікарської амбулаторії на території селища цукрового заводу. 

 

4. Доручити Новоукраїнському міському голові разом із головою 

Новоукраїнської районної ради затвердити склад комісії з приймання-передачі, 

акти приймання-передачі бюджетних установ та майна, визначених у п. 1 

даного рішення.   

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку. 

 

 

 

Новоукраїнський міський голова           О. Корінний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 



Додаток 

до рішення Новоукраїнської 

міської ради восьмого скликання 

від 09 серпня 2016 року № 138 
 

П Е Р Е Л І К  

бюджетних установ та майна, що передаються із спільної власності 

територіальних громад міста і сіл Новоукраїнського району у комунальну 

власність Новоукраїнської міської ради  Новоукраїнської об’єднаної 

територіальної громади  

 
№ 

п/п 

Назва бюджетної 

установи, окремого 

нерухомого майна  

Код ЄДРПОУ 

 

ПРИМІТКА 

 

Юридична адреса 

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації 

1. Новоукраїнська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 1 

Новоукраїнської 

районної ради 

Кіровоградської 

області 

23681273 

м. Новоукраїнка 

вул. Мокряка, 24 

Передається цілісний майновий 

комплекс з нерухомим та 

рухомим майном 

2. Новоукраїнська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 3 

Новоукраїнської 

районної ради 

Кіровоградської області 

23232977 

м. Новоукраїнка 

вул. Миколи Вороного, 

169 

Передається цілісний майновий 

комплекс з нерухомим та 

рухомим майном 

3. Новоукраїнська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

№ 4 Новоукраїнської 

районної ради 

Кіровоградської 

області 

23681296 

м. Новоукраїнка 

вул. Толстого, 7 

Передається цілісний майновий 

комплекс з нерухомим та 

рухомим майном 

4. Новоукраїнська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 6 

Новоукраїнської 

районної ради 

Кіровоградської 

області 

23681349 

м. Новоукраїнка 

вул. Соборна, 75/3 

Передається цілісний майновий 

комплекс з нерухомим та 

рухомим майном 

5. Новоукраїнська гімназія 

№ 7 Новоукраїнської 

районної ради 

Кіровоградської 

області 

23232486 

м. Новоукраїнка 

вул. Соборна, 48 

Передається цілісний майновий 

комплекс з нерухомим та 

рухомим майном 

6. Новоукраїнська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 8 

Новоукраїнської    

23681327 

м. Новоукраїнка 

вул. Павлівська, 14 

Передається цілісний майновий 

комплекс з нерухомим та 

рухомим майном 



районної ради 

Кіровоградської області 

7. Воронівська 

загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Новоукраїнської 

районної ради 

Кіровоградської області   

23100036 

с. Воронівка, 

вул. Квітнева, 2 

Передається цілісний майновий 

комплекс з нерухомим та 

рухомим майном 

8. Звірівська 

загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Новоукраїнської 

районної ради 

Кіровоградської області  

(в процесі припинення) 

23232954 

с. Звірівка 

вул. 

Сільськогосподарська,4 

Передається цілісний майновий 

комплекс з нерухомим та 

рухомим майном 

9. Мар’янопільський 

навчально-виховний 

комплекс 

«Загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів – дитячий 

садок»  Новоукраїнської 

районної ради 

Кіровоградської області 

36734875 

с. Мар’янопіль 

вул. Центральна, 52 

Передається цілісний майновий 

комплекс з нерухомим та 

рухомим майном 

10. Новоукраїнський 

міжшкільний навчально-

виробничий комбінат 

Новоукраїнської районної 

ради Кіровоградської 

області 

23680026 

м. Новоукраїнка 

вул. Павлівська, 56 

Передається цілісний майновий 

комплекс з нерухомим та 

рухомим майном 

11. Новоукраїнська районна 

дитячо-юнацька 

спортивна школа 

32177516 

м. Новоукраїнка 

вул. Покровська, 74 

Передається цілісний майновий 

комплекс з рухомим майном 

12. Районний центр дитячої 

юнацької творчості 

«ЗОРІТ» 

35712321 

м. Новоукраїнка 

вул. Покровська,72 

Передається цілісний майновий 

комплекс з нерухомим та 

рухомим майном 

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації 

13. Районна дитяча бібліотека 

 

26322540 

м. Новоукраїнка 

вул. Гагаріна, 17 

Передається цілісний майновий 

комплекс з нерухомим та 

рухомим майном 

14. Новоукраїнська дитяча 

музична школа 

 

02222911 

м. Новоукраїнка 

вул. Соборна, 61 

Передається цілісний майновий 

комплекс з рухомим майном 

 
 

___________________________________________ 


