
 

У К Р А Ї Н А 

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Сосницький район 

Чернігівська область  

  

Р І Ш Е Н Н Я №        -VII 

(одинадцята сесія восьмого скликання) 
 

22 грудня   2021 року 

смт Сосниця 

 

Про передачу основних засобів, малоцінних 

необоротних матеріальних активів, запасів 

 КП «Благоустрій-Сосниця» 

Розглянувши клопотання Євченка О.П. начальник КП «Благоустрій-

Сосниця» Сосницької селищної ради  №04-19/3228  від 17.12.2021 р  керуючись 

ст 26 п.31, ст 60 п.5 Закону України ,,Про місцеве самоврядування’’, статтями  

133 та 136 Господарського кодексу України, Сосницька селищна рада 

вирішила: 

1. Передати на баланс КП « Благоустрій- Сосниця» Сосницької селищної 

ради в господарське відання основні засоби, малоцінні необоротні матеріальні 

активи, запаси (додаток 1) 

2. Створити спільну комісію з прийому- передачі основних засобів, 

малоцінних необоротних матеріальних активів, запасів   (додаток 2)  

3. Комісії надати акти приймання-передачі на затвердження селищному 

голові 

4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Сосницької 

селищної ради Л.І. Кочубей забезпечити відображення актів приймання-

передачі в бухгалтерському обліку згідно з вимогами чинного законодавства. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань комунальної власності, житлово- комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту Карета Ю.І.. 

 

Селищний голова                                        А. ПОРТНИЙ 

 



 
 

 

 

Перелік основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, запасів  що 

передаються на баланс КП «Благоустрій- Сосниця» Сосницької селищної ради в 
господарське відання 

 

 

1. Пождепо (частина приміщення)с.Змітнів,вул.Придеснянська,53 ін.№ 101310071; 

первісна вартість- 9228,00 грн.;   
2. Пожежна  машина ГАЗ- 66 держ ном55-07 ЧММ с. Змітнів ін.№ 10490141; первісна вартість 

6 974,00 грн.; 
3. Бензин 14 л – 320,00 грн 

4. Пояс пожежний рятувальний  6 шт.- 6 732,00 грн. 
5. Костюм спеціальний 6 шт.- 15 649,92 грн. 
6. Рукавиці з крагами 6 пар.- 790,20 грн. 
7. Каска пожежна 6 шт.- 18 900,00 грн. 
8. Черевики берці 6 пар.- 5 940,00 

9. Форма (куртки та брюки)  4 к-кта- 46 272,60 грн. 
10. Шоломи з мет.коз. та окулярами 4 шт. – 21 543,72 грн. 
11. Взуття з чорн. гідрофоб. шкіри 4 п. – 13 768,92  грн. 
12. Рукавиці з шкіряні 4пар.- 6 144,60 грн. 
13. Світлодіодні ліхтарі 4 шт.- 3 511,20 грн. 
14. Підшоломник (балаклава) 4 шт- 2 859,12 грн. 
15. Сумка швидкої мед. допомоги 1 шт- 18 022,87 грн 

16. Взуття з гумовим верхом 4 п.- 10 433,28 грн. 
17. Пиломатеріал обр. Сосна 1 г 40 мм 1,4 м. куб- 3 630,00 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Секретар селищної ради                          Світлана ПАСТУШЕНКО  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Додаток 1 

до рішення №         11 сесії 8 скликання 

від 22.12.2021 р.   
        «Про передачу основних засобів, малоцінних 

необоротних матеріальних активів, запасів  

  КП «Благоустрій-Сосниця» 



 

 Додаток 2 

до рішення №         11 сесії 8 скликання 

від 22.12.2021 р.   
«Про передачу основних засобів, малоцінних необоротних 
матеріальних активів, запасів  
 КП «Благоустрій-Сосниця»» 

 

Склад спільної комісії по передачі основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних 
активів, запасів  

Голова комісії- Чернуха І.О. – заступник селищного голови  

Члени комісії: 

Кочубей Л.І. -  начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Сосницької 

селищної ради 

Кузьменко І.М. – начальник відділу комунального майна та юридичного забезпечення 

Сосницької селищної ради 

Євченко О.П.  – начальник КП «Благоустрій-Сониця»  Сосницької селищної ради 

Чепіга Ю.П.  – бухгалтер КП «Благоустрій-Сониця»  Сосницької селищної ради  

 

Секретар селищної ради                                                 Світлана ПАСТУШЕНКО  


