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Про передачу комп’ютера в комплекті   
відділу освіти, культури, молоді 
та спорту Сосницької селищної ради  

 

Заслухавши інформацію начальника відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Л.І. Кочубей « Про передачу комп’ютера в комплекті відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Сосницької селищної ради » керуючись ст.26, ст 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Сосницька селищна 

рада вирішила: 

1. Передати на баланс комп’ютер в комплекті (монітор SAMSUNG; 

системний блок ; клавіатура; мишка)  інвентарний номер 10480003,  первісна 

балансова вартість 4 716,00 грн., сума зносу 4 716,00 грн.   відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Сосницької селищної ради    

2. Створити спільну комісію з приймання- передачі вищезазначеного 

майна  (додаток 1)  

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                                        Андрій ПОРТНИЙ 

 

 



 

 Додаток 1 

до рішення №13-       -VIII          

13 сесії 8 скликання від 22.06.2022 р.   
«Про передачу комп’ютера в комплекті  відділу 
освіти, культури, молоді та спорту Сосницької 
селищної ради » 
 

Склад спільної комісії по прийманню – передачі  
 

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

селищної ради 

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 

Жабко Т.М.  – головнпий спеціаліст  відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Сосницької селищної ради 

Гонтковський А.В. – головний бухгалтер відділу освіти, культури, молоді 

та спорту Сосницької селищної ради  

Гусева Н.В. - бухгалтер відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Сосницької селищної ради 

 

Селищний голова                                        Андрій ПОРТНИЙ 

 


