
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

12  .10.2021                                      с.Миколаївка                                        № 133-ОД

Про здійснення приймання – 
передачі шкільних автобусів
та перереєстрацію транспортних 
засобів

 На виконання рішень сесії Миколаївської сільської ради від 06.01.2017
№ 05 «Про прийняття зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ
Сумського  району  у  комунальну  власність  Миколаївської  сільської
територіальної  громади  Сумського  району  Сумської  області  бюджетних
установ»,  від  18.11.2019р.  №  38  «Про  прийняття  зі  спільної  власності
територіальних громад сіл,  селищ Сумського району у комунальну власність
територіальної  громади  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської області Кровненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сумської
районної ради»,  відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 21
вересня  1998  року  №  1482  «Про  передачу  об’єктів  права  державної  та
комунальної  власності»  та  від  16 січня  2003 року № 31 «Про затвердження
Державної  цільової  соціальної  програми  «Шкільний  автобус»»,  з  метою
забезпечення підвозу учнів та вчителів громади

НАКАЗУЮ:
1. Прийняти на баланс відділу освіти,  молоді та спорту Миколаївської

сільської  ради  3  шкільні  автобуси  та  закріпити  їх  за  відповідними
закладами освіти: 

- автобус ПАЗ  32054-07  н.з.  ВМ  0087  АF,  кузов,  шасі,  рама
ХІМ 3205КR60009047, з Миколаївської сільської ради у відділ освіти,
молоді та спорту Миколаївської сільської ради (Кровненський ЗЗСО); 

-  автобус БАЗ  –  2215  н.з.ВМ  4570  АА,  кузов,  шасі,  рама
Y7F 22150040000069, з Миколаївської сільської ради у відділ освіти,
молоді та спорту Миколаївської сільської ради (Северинівська ЗОШ);

- автобус  БАЗ  А079  н.з.  ВМ  45-90  АА,  кузов,  шасі,  рама
Y7FAS7913A0008570, з Миколаївської сільської ради у відділ освіти,
молоді та спорту Миколаївської сільської ради (Миколаївський НВК).



2.  Постійно  діючій  комісії  для  здійснення  оприбуткування,  оцінки,
визначення  непридатності,  списання  товарно-матеріальних  цінностей  по
відділу освіти молоді та спорту Миколаївської сільської ради у 2021 році,  в
присутності  матеріально  відповідальних  осіб  відділу  та  закладів  загальної
середньої освіти, здійснити приймання - передачу транспортних засобів.

3.  Головному  бухгалтеру  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської  сільської  ради  (Одінцовій  Н.С.)  відповідно  до  чинного
законодавства  України  оформити  належну  документацію  по  прийманню-
передачі транспортних  засобів.

4. Керівникам закладів освіти Миколаївської сільської ради здійснити
перереєстрацію  шкільних  автобусів  у  зв’язку  зі  зміною  власника  до
31.12.2021 року.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА


	

