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Про створення Робочої групи для вивчення питань 
щодо передачі загальноосвітніх навчальних закладів, 
які знаходяться на території Новопсковської 
об’єднаної територіальної громади, із спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ 
Новопсковського району в комунальну власність 
Новопсковської селищної ради

Відповідно до ч.7 ст. 55, п.І, 2 ч.9 ст.60, абз.З п.Ю Розділу V «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 6, 
22, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», п.39 Розділу VI Бюджетного 
кодексу України, з метою підготовки узгоджених пропозицій стосовно вирішення 
правових, організаційних, фінансових та інших питань щодо передачі бюджетних установ 
та майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району у 
власність Новопсковської селищної ради, а саме загальноосвітніх навчальних закладів, що 
знаходяться на території Новопсковської об’єднаної територіальної громади, враховуючи 
рішення постійних комісій районної ради з питань соціального захисту населення, охорони 
здоров’я, освіти, культури, молоді та спорту від 23.10.2017 №1, та з питань комунальної 
власності та використання природних ресурсів від 19.10.2017 №1 :

1. Створити Робочу групу для вивчення питань щодо передачі загальноосвітніх навчальних 
закладів, які знаходяться на території Новопсковської об’єднаної територіальної громади, із 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району в комунальну 
власність Новопсковської селищної ради (далі -  Робоча група) та затвердити її склад, що 
додається.
2. Робочій групі вивчити правові, організаційні, фінансові та інші питання стосовно 
передачі загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території 
Новопсковської об’єднаної територіальної громади, із спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ Новопсковського району в комунальну власність Новопсковської 
селищної ради та надати свої пропозиції і рекомендації до районної ради для подальшого 
їх розгляду на засіданнях профільних постійних комісій районної ради.
3. Контроль ^  виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження 
голови районної ради та 
голови райдержадміністрації 
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Робочої групи для вивчення питань щодо передачі загальноосвітніх 

навчальних закладів, які знаходяться на території Новопсковської об’єднаної 
територіальної громади, із спільної власності територіальних громад сіл, селищ 

Новопсковського району в комунальну власність Новопсковської селищної ради

Літвінова - заступник голови Новопсковської районної ради, голова
Олена Петрівна Робочої групи;

Височина Вікторія Олексіївна - перший заступник голови Новопсковської
райдержадміністрації, заступник голови Робочої групи;

Большунова Наталія Петрівна - головний спеціаліст відділу освіти Новопсковської
райдержадміністрації, секретар комісії;

Члени Робочої групи:

Чугай Едуард Леонідович - депутат районної ради, голова постійної комісії районної
ради з питань соціального захисту населення, охорони 
здоров’я, освіти, культури, молоді та спорту

Ластовка Андрій Олексійович - депутат районної ради, член постійної комісії районної ради з
питань комунальної власності та використання природних 
ресурсів

Кузнєцова Світлана
Анатоліївна - головний спеціаліст, в.о. начальника відділу освіти

Новопсковської райдержадміністрації;

Клига Ірина Анатоліївна - юрист централізованої бухгалтерії відділу освіти
Новопсковської райдержадміністрації;

Кісель Олена Василівна - начальник управління фінансів райдержадміністрації;

Трухан Людмила Миколаївна - головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу
освіти Новопсковської райдержадміністрації;

Єманова Галина Іванівна - головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу
освіти Новопсковської райдержадміністрації;

Гаєв Вадим Вікторович - Новопсковський селищний голова (за згодою);

Засіменко Сергій Петрович - спеціаліст першої категорії-юрисконсульт відділу правового
забезпечення Новопсковської селищної ради (за згодою);

Міщенко Валентина Іванівна - начальник відділу освіти Новопсковської селищної ради (за
згодою);

Слюсарєва Світлана - начальник бюджетного відділу Новопсковської селищної
Олександрівна ради (за згодою);

Денисенко Оксана Сергіївна - начальник відділу з питань комунальної власності і
будівництва виконавчого апарату районної ради;



Солоніна Валентина Іванівна

Бур’ян Григорій Стефанович 

Гарбуз Людмила Дмитрівна

Літвінов Микола Васильович

Мазнєва Валентина Миколаївна

Колєнова Світлана Іванівна

начальник відділу юридичного і кадрового забезпечення 
виконавчого апарату районної ради;

директор Новопсковської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Новопсковської районної ради Луганської області

директор Новопсковської газопроводської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Новопсковської районної ради 
Луганської області

директор Осинівської загальноосвітньої школи № 11-ІІ 
ступенів Новопсковської районної ради Луганської області

директор Осинівської загальноосвітньої школи №2 І-ІІ 
ступенів Новопсковської районної ради Луганської області

директор Макартетинської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів Новопсковської районної ради Луганської області


