
У К Р А Ї Н А  
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ШОСТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про прийняття зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міста 
Дніпропетровського району у комунальну 
власність Новоолександрівської сільської 
територіальної громади Дніпропетровського 
району Дніпропетровської області 
бюджетних установ

Відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, пункту 
39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, статей 25, 26, 60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», Закону України «Про передачу об’єктів права державної 
та комунальної власності», Постанови Кабінету Міністрів України № 1482 від 21 вересня 
1998 року «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», на підставі 
рішення Дніпропетровської районної ради Дніпропетровської області «Про безоплатну 
передачу зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Дніпропетровського 
району у комунальну власність об’єднаних територіальних громад бюджетних установ» № 
48-4/УІІ від 24 березня 2016 року, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, комісії з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Прийняти зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста 
Дніпропетровського району у комунальну власність Н овоолександрівської сільської 
територіальної громади в особі Н овоолександрівської сільської ради Дніпропетровського 
району Д ніпропетровської області комунальні заклади (юридичні особи), їх цілісні 
майнові комплекси, будівлі та споруди, індивідуально визначене майно згідно з 
додатком 1.

2. Визначити, що юридичні особи, їх цілісні майнові комплекси, будівлі та 
споруди, індивідуально визначене майно, зазначене в пункті 1 цього рішення, 
приймаються зі збереженням їх цільового призначення та зобов’язанням не відчужувати у 
приватну власність.

3. У творити комісію з приймання-передачі зі спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міста Дніпропетровського району у комунальну власність 
Н овоолександрівської сільської територіальної гр^А^ай-щ особі Н овоолександрівської 
сільської ради Дніпропетровського району Д ^ Р ^ й а щ ^ ^ к о ї  області комунальних 
закладів (ю ридичних осіб), їх цілісних м а^ (^ в г5 Г ^ о м їк |^ ф ^ в , будівель та споруд, 
індивідуально визначеного майна згідно з до;



4. Внести зміни в найменування закладів освіти в зв ’язку із зміною  власн
- КЗ Новоолександрівська середня загальноосвітня школа;
- КЗ Волоська середня загальноосвітня школа;
- КЗ Початкова школа сел. Дослідного;
- КЗ Старокодацька неповна середня загальноосвітня школа.

5. Затвердити нову редакцію Статутів навчальних закладів:
- Волоська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;
- Новоолександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;
- Старокодацька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів;
- Дослідна середня загальноосвітня школа І ступеня.

6. Внести зміни до штатного розпису по навчальному закладу:
- Волоська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;
- Новоолександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;
- Старокодацька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів;
- Дослідна середня загальноосвітня школа І ступеня.

7. Визначити балансоутримувачами майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення, 
комунальні заклади Н овоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району 
Д ніпропетровської області згідно з додатком 3.

8. Балансоутримувачам:
- зарахувати на баланс майно, зазначене в пункті 1 цього ріш ення та внести 

відповідні зміни до бухгалтерського обліку;
- підготувати документи для оформлення та реєстрації, в установленому порядку, 

права комунальної власності територіальної громади в особі Н овоолександрівської 
сільської ради Д ніпропетровського району Д ніпропетровської області на цілісні майнові 
комплекси, о б ’єкти нерухомого майна, зазначені в пункті 1 цього рішення.

9. Внести зміни до Переліку комунальних закладів, установ, підприємств та об’єктів, 
які знаходяться у комунальній власності Новоолександрівської сільської територіальної 
громади Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

10. Уповноважити керівників навчальних закладів здійснити державну 
перереєстрацію:

- Волоська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;
- Новоолександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;
- Старокодацька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів;
- Дослідна середня загальноосвітня школа І ступеня

згідно чинного законодавства України.
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, 
транспорту, зв ’язку та сфери послуг.

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА О.О.ВІЗІР

с. Новоолександрівка 
30 березня 2016 року 
№ 508-6/УІІ

Згідно з оригіналом: секретар сільської



Додаток 1 
до рішення 6 сесії 
VII скликання

/ /

копія]
Новоолександрівської 
сільської ради
30.03.2016 р № 508-6/УІІ

ПЕРЕЛІК
комунальних закладів (юридичних осіб), їх цілісних майнових 

комплексів, будівель та споруд, індивідуально визначеного майна, 
які передаються у комунальну власність Новоолександрівської 

сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області

№
п/п

Назва бюджетної 
установи

Балансоутримувач Наявність
нерухомого

майна

Адреса

1 Комунальний заклад 
Волоська середня 
загальноосвітня школа

відділ освіти, молоді, 
спорту
райдержадміністрації

майновий
комплекс

с.Волоське 
вул.Набережна,42

2 Комунальний заклад
Новоолександрівська
середня
загальноосвітня школа

відділ освіти, молоді, 
спорту
райдержадміністрації

майновий
комплекс

с.Новоолександрівка 
вул. Паркова, 1А

3 Комунальний заклад 
Старокодацька 
неповна середня 
загальноосвітня школа

відділ освіти, молоді, 
спорту
райдержадміністрації

майновий
комплекс

с.Старі Кодаки 
вул. Ш кільна,2

4 Комунальний заклад 
Початкова школа 
сел. Дослідне

відділ освіти, молоді, 
спорту
райдержадміністрації

майновий
комплекс

сел. Дослідне 
вул. Наукова,26а

5 Волоська 
філія КЗ
Центральна районна 
бібліотека

с.Волоське 
вул. Центральна,22

6 Новоолександрівська 
філія КЗ
Центральна районна 
бібліотека

с.Новоолександрівка 
вул. Паркова,3В

7 Старокодацька 
філія КЗ
Центральна районна 
бібліотека

с.Старі Кодаки 
вул. Клубна,2

8 філія КЗ
Центральна районна 
бібліотека *
сел. Дослідне .

сел. Дослідне 
вул. Наукова,!

вірна з г ідн о  
»ригіналом
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Згіднд~Тбригіналом: секретар сільської рад Г. І. Зайва



Додаток 3 *■"
до рішення 6 сесії 
VII скликання 
Новоолександрівської 
сільської ради
30.03.2016 р № 508-6/УІІ

ПЕРЕЛІК
комунальних закладів (юридичних осіб), їх цілісних майнових 

комплексів, будівель та споруд, індивідуально визначеного майна, 
які передаються у комунальну власність Новоолександрівської 

сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області

№
п/п

Назва бюджетної 
установи

Балансоутримувач .Наявність
нерухомого

майна

Адреса

1 Волоська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів

Волоська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів

майновий
комплекс

с.Волоське 
вул.Набережна,42

2 Новоолександрівська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів

Новоолександрівська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів

майновий
комплекс

с.Новоолександрівка 
вул. Паркова, 1А

3 Старокодацька 
загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів

Старокодацька 
загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів

майновий
комплекс

с.Старі Кодаки 
вул. Ш кільна,2

4 Дослідна середня 
загальноосвітня 
школа І ступеня

Дослідна середня 
загальноосвітня школа 
І ступеня

майновий
комплекс

сел. Дослідне 
вул. Наукова,26а

5 Волоська 
філія КЗ
Центральна районна 
бібліотека

Виконавчий комітет 
Новоолександрівської 
сільської ради 
Дніпропетровського району 
Дніпропетровської області

с.Волоське
вул. Центральна,22

6 Новоолександрівська 
філія КЗ
Центральна районна 
бібліотека

Виконавчий комітет 
Новоолександрівської 
сільської ради 
Дніпропетровського району 
Дніпропетровської області

с.Новоолександрівка 
вул. Паркова,ЗВ

7 Старокодацька 
філія КЗ
Центральна районна 
бібліотека

Виконавчий комітет 
Новоолександрівської 
сільської ради 
Дніпропетровського району 
Дніпропетровської області

с.Старі Кодаки 
вул. Клубна,2

8 філія КЗ
Центральна районна 
бібліотека
сел. Д осліднє^ ? ^ * 7 оі5>

Виконавчий комітет 
Новоолександрівської 
сільської ради

^Дніпропетровського району 
^дніпропетровської області — О В біти. ■

сел. Дослідне 
вул. Наукова,!
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Згідно з оригіналом: секретар сільської ради
. "Ч.

Г. І. Зайва




