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Про прийняття в місцевий бюджет  
незавершеного будівництва  
державного бюджету 

 

 Відповідно до Закону України  «Про передачу об’єктів права державної 
та комунальної власності»,  ч 1 п.30 ст. 26 Закону України  «Про місцеве 
самоврядування в України» ,  рішення виконкому Сосницької селищної ради 
№ 236 від 30.12.2020 р. «Про прийняття в місцевий бюджет незавершеного 
будівництва з державного бюджету», заслухавши інформації начальника 
відділу бухгалтерського обліку та звітності Кочубей Л.І.  селищна рада 
ВИРІШИЛА: 

1.  Прийняти в місцевий бюджет Сосницької селищної ради 
незавершене будівництво по об’єкту: «Реконструкція центрального стадіону із 
господарськими та адміністративними будівлями по вул. Чернігівська, 51 в 
смт Сосниця Сосницького району Чернігівської області із виділенням 
черговості: І черга – реконструкція трибун та будівель з продажу білетів; ІІ 
черга – реконструкція господарського приміщення, улаштування огорожі 
стадіону та системи відеонагляду; ІІІ черга - реконструкція адміністративної 
будівлі». Для виконання додаткових робіт з реконструкції, передбачених в 
коригуючій проєктній документації, за рахунок коштів селищного бюджету. 

2. Прийняти в місцевий бюджет Сосницької селищної ради по відділу 
освіти, культури, молоді та спорту Сосницької селищної ради незавершене 
будівництво по об’єкту: «Реконструкція дошкільного навчального закладу 
«Сонечко» із впровадженням заходів теплореновації по вул. Квіткова,2 з 
виділенням черговості: 1 черга – реконструкція покрівлі; 2 – утеплення 
зовнішніх огороджувальних конструкцій та заміна віконних та дверних блоків; 
3 черга – внутрішнє опорядження приміщень».  



3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності селищної ради 
Кочубей Л.І. взяти на облік незавершене будівництво по об’єкту «Реконструкція 
центрального стадіону із господарськими та адміністративними будівлями по вул. 
Чернігівська, 51 в смт Сосниця Сосницького району Чернігівської області із 
виділенням черговості: І черга – реконструкція трибун та будівель з продажу білетів; 
ІІ черга – реконструкція господарського приміщення, улаштування огорожі стадіону 
та системи відео нагляду; ІІІ черга- реконструкція адміністративної будівлі». 

4. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Сосницької селищної ради взяти 
на облік незавершене будівництво по об’єкту: «Реконструкція дошкільного 
навчального закладу «Сонечко» із впровадженням заходів теплореновації по вул. 
Квіткова,2 з виділенням черговості: 1 черга – реконструкція покрівлі; 2 – утеплення 
зовнішніх огороджувальних конструкцій та заміна віконних та дверних блоків; 3 
черга – внутрішнє опорядження приміщень». 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 
культурного розвитку громади ( Ткач А.Л.). 

 

Селищний голова      Андрій ПОРТНИЙ 

 


