
 
УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

від  20.01.2021 № 8/4-8 
м. Покровськ 

 

 

Про затвердження передавального акту, зміну засновника та перейменування юридичної 

особи публічного права «Новотроїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Покровської 

районної ради Донецької області» 

 

Враховуючи рішення Покровської міської ради Донецької області від 30.12.2020 р.     

№8/3-6, результати повної інвентаризації, відповідно до вимог Законів України від                  

3 березня 1998 року № 147/98-ВР «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності» (зі змінами), від 11 липня 2001 року № 2628-III “Про дошкільну 

освіту» (із змінами), від 5 вересня 2017 року №2145-VIII «Про освіту» (із змінами), від 16 

січня 2020 року № 463-IX «Про повну загальну середню освіту» (із змінами), від 15 

травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань» (із змінами), від 17 листопада 2020 року 

№1009-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих 

питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій», від 16 липня 1999 року  № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», від 24 грудня 1993 року № 3814-XII «Про Національний 

архівний фонд та архівні установи», згідно постанови Кабінету Міністрів України від 

21.09.1998 №1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»          

(зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305 «Про 

затвердження «Положення про дошкільний навчальний заклад» (із змінами), Порядку 

подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

28.02.2000 р. № 419, Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджену 

наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, Правил організації 

діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом 

Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, керуючись статтями 26, 59, 60, 

73, пункту 6-1 розділу V прикінцеві положення Закону України від 21 травня 1997 року 

№ 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами),  міська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити передавальний акт юридичної особи публічного права 

«Новотроїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Покровської районної ради 

Донецької області» (ЄДРПОУ 25708674, адреса: 85370, Донецька область, Покровський 

район, с. Новотроїцьке, вул. Шкільна, 11) (додаток № 1). 

 



2. Змінити засновника юридичної особи публічного права «Новотроїцька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області» 

(ЄДРПОУ 25708674) шляхом виключення із складу засновників Покровську районну 

раду Донецької області (ЄДРПОУ 05420273) та включення до складу засновників 

Покровську міську раду Донецької області (ЄДРПОУ 04052933) . 

 

3. Перейменувати «Новотроїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Покровської районної ради Донецької області» змінивши назву на «Новотроїцький 

заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Покровської міської  ради Донецької 

області». 

 

4. Затвердити Статут Новотроїцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Покровської міської ради Донецької області виклавши його в новій редакції 

(додаток № 2). 

 

5. Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області  (Голуб), згідно п.4 

цього рішення,  в установленому законодавством порядку  здійснити  державну 

реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу, з правом передоручення 

внесення відповідних змін третім особам.   

 

 6. Прийняти до комунальної  власності Покровської міської ради Донецької 

області цілісний майновий комплекс юридичної особи публічного права  

«Новотроїцький  заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Покровської міської  

ради Донецької області» (ЄДРПОУ 25708674, адреса: 85370, Донецька область, 

Покровський район, с. Новотроїцьке, вул. Шкільна, 11). 

 

 7. Закріпити на праві оперативного управління нерухоме майно за 

Новотроїцьким  закладом  загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Покровської міської  

ради Донецької області (додаток № 3). 

 

8. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Макарову С., контроль за 

виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань місцевого 

самоврядування, гласності та депутатської діяльності, забезпечення громадського 

порядку, дотримання законності, захисту прав, свобод і законних інтересів (Тришкін), з 

питань охорони здоров’я, освіти, молодіжної політики та спорту (Циганок). 

 

 

 

 

Міський  голова        Р. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АРКУШ 
погодження до проекту рішення  

Покровської міської ради  

 

Про затвердження передавального акту, зміну засновника та перейменування юридичної 

особи публічного права «Новотроїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Покровської 

районної ради Донецької області» 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ             відділом освіти Покровської міської ради Донецької  області  

 

 

Начальник відділу  освіти        М.Голуб 

 

                                                                

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради     С.Макарова  

 

 

В.о. начальника департаменту  

фінансово – економічної політики  

та управління активами Покровської  

міської ради Донецької області       О.Добровольський 

 

 

В.о. начальника відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської  

ради та її виконавчих органів       Т.Білецька 

 

 

Начальник відділу  забезпечення  

діяльності міської ради       Ж.Крамарова 

 

 

Голова постійної комісії  

з  питань місцевого самоврядування,  

гласності та депутатської діяльності,  

забезпечення громадського порядку,  

дотримання законності, захисту прав,  

свобод і законних інтересів                                                                       Д.Тришкін 

 

 

Голова постійної комісії  

з охорони здоров’я, освіти,  

молодіжної політики та спорту      І.Циганок 

 

 

Секретар міської ради                                                                                Н.Іваньо 


