
 

У К Р А Ї Н А 

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чернігівська область  

Р І Ш Е Н Н Я №  4-154 -VIII 

(четверта сесія восьмого скликання) 
 

27 січня 2021 року 

смт Сосниця 

 

Про передачу основних засобів, 

запасів  КУ «Центр надання соціальних послуг»  

Сосницької селищної ради 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Л.І. Кочубей «Про передачу основних засобів, запасів» керуючись 

ст.26, ст 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Сосницька 

селищна рада вирішила: 

1. Передати на баланс комунальної установи «Центр надання соціальних 

послуг»  Сосницької селищної ради основні засоби, запаси( додаток 1) 

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

запасів (додаток 2)  

3. Комісії надати акти приймання-передачі основних засобів, запасів на 

затвердження селищному голові 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань комунальної власності, житлово- комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту (Карета Ю.І. ) та секретаря Саприкіну Л.В. 

 

Селищний голова                                        Андрій ПОРТНИЙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 1 

до рішення   4 сесії 8 скликання № 4-154 -VIII 

від 27.01.2021 р.   
«Основні засоби, запаси» 

 

Перелік основних засобів, запасів  що передаються на баланс 

КУ «Центр надання соціальних послуг» Сосницької селищної ради 

1. Вулична веломайстерня  4 шт- 53 800,00 грн 

2. Велопарковка 4 шт- 85 000,00 грн  

3. Система відеоспостереження 4 шт- 43 924,00 грн 

4. Сонячна установка 4 шт- 30 937,00 грн 

5. Велосипед 28’’ ARDIS Florence МТВ 25 шт- 174 125,00 грн 

6. Автоматичний персональний GPS-трекер Teltonika TMT 250 4 шт – 49 670 грн. 

7. Трактор колісний Т-40 (03974 СВ) інвен. № 1050001 – 1 шт 

8. Тракторний причеп 2ПТС4 (б/н)  - 1 шт 

 

Секретар селищної ради                          Л.В. Саприкіна 

 

 

 Додаток 2 

до рішення  4 сесії 8 скликання№  4-154 -VIII   

від 27.01.2021 р.   
«Основні засоби, запаси » 

 

Склад спільної комісії по передачі основних засобів, запасів 

КУ «Центр надання соціальних послуг» Сосницької селищної ради 

Голова комісії- Клименко О.А. начальник відділу житлово-комунального господарства, 

благоустрою, охорони навколишнього середовища та інфраструктури 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 

Сіра Т.М.  – директор КУ «Центр надання соціальних послуг» Сосницької селищної ради. 

Пунько С. О. – головний бухгалтер КУ «Центр надання соціальних послуг»  Сосницької 

селищної ради. 

 

Секретар селищної ради                                                 Л.В. Саприкіна 


