
 
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗНАМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 27 червня 2019 року                                №259 

с. Дмитрівка 

 

Про прийняття ОНЗ «Дмитрівська 

ЗШ І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка» 

та його майна у комунальну власність  

територіальної громади Дмитрівської 

сільської ради 

  

Відповідно до ст. 142 Конституції України, статей 1, 16, 29, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 39 Прикінцевих та перехідних 

положень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», враховуючи рішення Знам’янської районної 

ради від 17 травня 2019 року № 625 «Про передачу ОНЗ «Дмитрівська ЗШ І-ІІІ 

ступенів імені Т.Г. Шевченка» та його майна у комунальну власність 

територіальної громади Дмитрівської сільської ради», враховуючи пропозиції 

профільних депутатських комісій, Дмитрівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 

  

ВИРІШИЛА: 

  

1. Прийняти із спільної власності територіальних громад сіл Знам’янського 

району у комунальну власність територіальної громади Дмитрівської сільської 

ради юридичну особу - опорний навчальний заклад «Дмитрівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка Знам’янської районної ради 

Кіровоградської області» (код ЄДРПОУ 33361542), село Дмитрівка, вулиця 

Поштова, 10, включаючи наступні його філії: Дмитрівська загальноосвітня школа 

(с. Дмитрівка, вул. Шкільна, 1, пров Євплова, 20); Макариський навчально-

виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа» (с. 

Макариха, вул. Шкільна, 43); Цибулівська загальноосвітня школа (с. Цибулеве, 

вул. Шкільна, 1) та його майнові права, після затвердження Знам’янською 

районною радою відповідного передавального акту складеного комісією по 

передачі майна опорного навчального закладу «Дмитрівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка Знам’янської районної ради 

Кіровоградської області», крім незавершених капітальних видатків по: КПКВК 

0617363 «Енергоефективні заходи в опорному навчальному закладі «Дмитрівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім.Т.Г. Шевченка» Знам’янської районної 

ради Кіровоградської області в с.Дмитрівка, вул.Поштова, 10 Знам’янського 



району Кіровоградської області, Капітальний ремонт покрівлі та утеплення даху» 

та КПКВК 0617321 «Для реконструкції стадіону філії «Цибулівська ЗШ» ОНЗ 

Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів Знам’янського району Кіровоградської області по 

вул.Шкільна, 1 в с.Цибулеве Знам’янського району Кіровоградської області». 

2. Ввійти до складу засновників юридичної особи - опорний навчальний 

заклад «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка 

Знам’янської районної ради Кіровоградської області» (код ЄДРПОУ 33361542). 

3. Змінити назву юридичної особи - опорний навчальний заклад 

«Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка 

Знам’янської районної ради Кіровоградської області» (код ЄДРПОУ 33361542) на 

опорний навчальний заклад «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

імені Т.Г. Шевченка, центр позашкільної освіти» Дмитрівської сільської ради 

Знам’янського району Кіровоградської області. 

4.  Затвердити Статут юридичної особи - опорний навчальний заклад 

«Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка, центр 

позашкільної освіти» Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 

Кіровоградської області в новій редакції. 

5. Відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності апарату 

Дмитрівської сільської ради включити до переліку об’єктів комунальної власності 

Дмитрівської об’єднаної територіальної громади майнові комплекси опорного 

навчального закладу «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г. 

Шевченка, центр позашкільної освіти» Дмитрівської сільської ради Знам’янського 

району Кіровоградської області включаючи наступні його філії: «Дмитрівська 

загальноосвітня школа» (с. Дмитрівка, вул. Шкільна, 1, пров. Євплова, 20); 

«Макариський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-

загальноосвітня школа» (с. Макариха, вул. Шкільна, 43); «Цибулівська 

загальноосвітня школа» (с. Цибулеве, вул. Шкільна, 1) 

6. Визначити балансоутримувачем майна, зазначеного в пункті 1 цього 

рішення, відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради. 

7. Балансоутримувачу: 

7.1. Зарахувати на баланс майно, зазначене в пункті 1 цього рішення та внести 

відповідні зміни до бухгалтерського обліку; 

7.2. Підготувати документи для оформлення та реєстрації, в установленому 

порядку, права комунальної власності територіальної громади в особі Дмитрівської 

сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області на цілісні майнові 

комплекси, об’єкти нерухомого майна, зазначені в пункті 1 цього рішення. 

7.3 Довести до відома працівників опорного навчального закладу 

«Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка, центр 

позашкільної освіти» Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 

Кіровоградської області про зміну засновника. 

8. Уповноважити директора опорного навчального закладу «Дмитрівська ЗШ 

І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка Знам’янської районної ради Кіровоградської 

області» Павленко Олену Григорівну здійснити державну реєстрацію Статуту 

опорного навчального закладу «Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка  

 

 



Знам’янської районної ради Кіровоградської області» (код ЄДРПОУ 33361542 ) у 

новій редакції і внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що 

містяться у ЄДР та здійснити інші організаційні заходи, спрямовані на 

забезпечення діяльності закладів. 

9. Відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності апарату 

Дмитрівської сільської ради забезпечити подання передавального акту на 

затвердження сесії Дмитрівської сільської ради. 

10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – 

економічного розвитку сіл громади. 

 

 

Дмитрівський сільський  голова     Н. СТИРКУЛЬ 


