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УКРАЇНА 
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

 ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
     сесія VІІI скликання 

 

 

       «    »               2021 р.                                                №     -VІІІ                  
                                  смт. Краснокутськ  
 

Про прийняття у комунальну власність  

Краснокутської селищної територіальної громади 

обладнання (кабінету географії у складі)  

для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій  

 
  

Розглянувши лист Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації від 18.10.2021 року № 01-32/4990 щодо приймання-

передачі обладнання для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій  із спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області у 

комунальну власність Краснокутської селищної територіальної громади, 

враховуючи рішення Краснокутської селищної ради від 04.06.2021 року № 1106-

VIII «Про надання попередньої згоди на прийняття у комунальну власність 

Краснокутської селищної громади обладнання», відповідно до Закону України 

«Про передачу об’єктів державної та комунальної власності», Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Краснокутська селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

       

1. Прийняти у комунальну власність Краснокутської селищної 

територіальної громади Богодухівського району Харківської області обладнання 

(кабінет географії у складі) для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій у 

кількості 1 одиниці на загальну суму 348 000,00 грн. (в т. ч. ПДВ – 58 000,00 грн.).  

2. Визнати балансоутримувачем обладнання (кабінету географії у складі) 

для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій відділ освіти Краснокутської 

селищної ради. 

3.  Відділу освіти Краснокутської селищної ради провести організаційні 

заходи щодо прийняття на баланс вказаного вище майна згідно вимог чинного 

законодавства.  

4.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, 

спорту, законності та депутатської етики (Інна КОВАЛЬ). 

 
 

      Краснокутський 

      селищний голова                                           Ірина КАРАБУТ 



 

Список 

         осіб, які завізували  проєкт  рішення селищної  ради  

 

«Про прийняття у комунальну власність 

Краснокутської селищної територіальної громади обладнання (кабінет 

географії у складі) для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій» 

 

від _________________2021 року № _______ 

 

Автор проєкту:  Наталія МАЛЯРЕНКО  - начальник відділу комунальної 

власності апарату селищної ради 
                                                                                              

№ 

п/п 

Власне ім’я  

ПРІЗВИЩЕ 

Посада Дата візи Підпис 

1. Валентина 

ОВЧАРЕНКО 

Секретар ради   

2. Сергій МОЦИК Перший заступник 

селищного голови  

  

3. Сергій ЗАЄЦЬ Заступник селищного 

голови з питань діяльності  

виконавчих органів                   

  

4. Інна ПАНЧІШНА Керуючий справами 

виконавчого комітету 

селищної ради 

  

5. Валерій САМІЛО Начальник  відділу 

правового забезпечення 

апарату селищної ради 

  

6. Наталія 

МАЛЯРЕНКО 

Начальник відділу 

комунальної власності 

апарату селищної ради 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЮРИДИЧНИЙ ВИСНОВОК 

до проєкту рішення  

Краснокутської селищної ради  

 

«Про прийняття у комунальну власність 

Краснокутської селищної територіальної громади обладнання (кабінет 

географії у складі) для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій» 

 

 

       Проєкт рішення селищної ради «Про прийняття у комунальну власність 

Краснокутської селищної територіальної громади обладнання (кабінет географії у 

складі)для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій» розроблений відповідно 

до листа Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації від 18.10.2021 року № 01-32/4990 щодо приймання-передачі 

обладнання для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій  із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області у комунальну 

власність Краснокутської селищної територіальної громади, відповідно до Закону 

України «Про передачу об’єктів державної та комунальної власності», Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Щодо юридичних підстав прийняття та змісту запропонованого проєкту 

рішення доцільно зауважити наступне: прийняти у комунальну власність 

Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району 

Харківської області обладнання (кабінет географії у складі) для навчальних 

кабінетів та STEM-лабораторій у кількості 1 одиниці на загальну суму 348 000,00 

грн. (в т. ч. ПДВ – 58 000,00 грн.). 

Проєкт рішення не суперечить діючому законодавству. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Голова постійної освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту  

населення, молоді, спорту, законності  

та депутатської етики                                      ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення  

Краснокутської селищної ради  

«Про прийняття у комунальну власність 

Краснокутської селищної територіальної громади обладнання (кабінет 

географії у складі) для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

          Проєкт рішення селищної ради «Про прийняття у комунальну власність 

Краснокутської селищної територіальної громади обладнання (кабінет географії у 

складі)для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій» розроблений відповідно 

до листа Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації від 18.10.2021 року № 01-32/4990 щодо приймання-передачі 

обладнання для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій  із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області у комунальну 

власність Краснокутської селищної територіальної громади, відповідно до Закону 

України «Про передачу об’єктів державної та комунальної власності», Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Проект рішення розроблений з метою прийняття у комунальну власність 

Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району 

Харківської області обладнання (кабінет географії у складі) для навчальних 

кабінетів та STEM-лабораторій у кількості 1 одиниці на загальну суму 348 000,00 

грн. (в т. ч. ПДВ – 58 000,00 грн.). 

 2. Мета і завдання прийняття рішення     

Прийняти у комунальну власність Краснокутської селищної територіальної 

громади Богодухівського району Харківської області обладнання (кабінет 

географії у складі) для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій у кількості 1 

одиниці на загальну суму 348 000,00 грн. (в т. ч. ПДВ – 58 000,00 грн.) та 

передати на баланс відділу освіти Краснокутської селищної ради. 

3. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація рішення не потребує матеріальних та інших витрат. 

 
 

Начальник відділу комунальної  

власності апарату селищної ради    Наталія МАЛЯРЕНКО 
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