
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Миколаївської обласної ради 

«Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна 

зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області у комунальну власність територіальних громад області»  

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення. 

Проєкт рішення Миколаївської обласної ради розроблено на виконання 

доручення  голови облдержадміністрації від 25.07.2019 № 3222/0/05-50/3-19, 

розпорядження голови облдержадміністрації від 13.07.2018 № 292-р «Про 

питання щодо управління майном спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Миколаївської області» та з метою ефективного використання 

майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області. 

 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Ефективне та цільове використання майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. Реалізація 

державної політики щодо формування нової філософії ставлення до дітей з 

особливостями психофізичного розвитку, забезпечення їх конституційних 

прав і державних гарантій на здобуття якісної освіти, здійснення комплексної 

реабілітації таких дітей, збільшення кількості загальноосвітніх закладів з 

інклюзивною освітою, готових до надання освітніх послуг дітям з особливими 

освітніми потребами. Створення умов для безперешкодного доступу до 

навчальних закладів, починаючи з дошкільних, збереження єдиного освітнього 

простору, приведення системи освітньої роботи у відповідність до потреб 

дитини, сім’ї. Забезпечення підвозу дітей шкільними автобусами здійснюється 

шляхом їх закупівлі за рахунок коштів обласного, державного бюджетів та 

співфінансування з місцевих бюджетів. 

На виконання рішень обласної ради від 21.12.2018 № 28 «Про обласний 

бюджет Миколаївської області на 2019 рік», від 16.05.2019 № 22 «Про 

внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік», 

розпоряджень голови облдержадміністрації: від 02.07.2019 №257-р «Про 

внесення змін до обсягу міжбюджетних трансферів обласного бюджету», від 

14.08.2019 №389-р «Про внесення змін до обсягів міжбюджетних трансферів у 

2019 році» адміністративно-територіальні одиниці надали таке 

співфінансування: 3 млн грн - Баштанська районна рада;  2 млн грн - 

Баштанська міська рада; 1 млн грн - Веселинівська селищна рада; 1 млн грн - 

Дорошівська сільська рада; 1 млн грн - Березанська селищна рада 

Березанського району Миколаївської області; 1,1 млн грн - Галицинівська 

сільська рада; 0,965 млн грн - Вознесенська районна рада; 0,965 млн грн – 

Олександрівська селищна рада; 0,965 млн грн - Вітовська районна рада; 

0,97 млн грн - Веселинівська районна рада. 
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3. Правові аспекти 

Відповідно до статті 43, частини четвертої та п'ятої статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Передача індивідуально визначеного майна не потребує додаткового 

фінансування. 

 

5. Пропозиція заінтересованих органів 

Проєкт рішення не стосується інтересів інших органів. 

 

6. Регіональний аспект 

Проєкт рішення не стосується питання  розвитку  адміністративно-

територіальних  одиниць. 

 

7. Громадське обговорення 

Проєкт рішення не потребує проведення громадського  обговорення. 

 

8. Прогноз результатів 

Прийняття цього рішення сприятиме ефективному використанню 

індивідуально визначеного майна за призначенням, позитивно позначиться на 

покращенні освітнього процесу дітей з особливими потребами в умовах 

загальноосвітніх навчальних закладів, сприятиме ранньому включенню дітей 

із складними порушеннями розвитку у навчально-реабілітаційний процес та їх 

соціалізацію у майбутньому.  

  

9. Оприлюднення  

Проєкт рішення «Про надання згоди на безоплатну передачу 

індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну власність територіальних 

громад області» оприлюднено 14.08.2019 на офіційному сайті департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації (http://oblosvita.mk.gov.ua) у розділі 

«Доступ до публічної інформації», «Громадське обговорення» за посиланням: 

http://oblosvita.mk.gov.ua/ua/publicity/  
 

 

 

 

 

Директор департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації                                                           Олена УДОВИЧЕНКО  
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