
 

 

 
 

                                                        У К Р А Ї Н А                      

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я №  5 - 265-VIII 

(п’ята сесія восьмого скликання) 
 

23 лютого 2021 року 

смт Сосниця 

 

Про передачу основних засобів, 

запасів  КУ «Центр надання соціальних послуг»  

Сосницької селищної ради 

 

       Заслухавши інформацію директора КУ «Центр надання соціальних 
послуг» Сосницької селищної ради «Про передачу основних засобів, 

запасів», керуючись ст.26, ст. 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до наказу Міністерства соціальної 
політики України від   03.03.2020 року № 184 «Про надання об’єднаним 
територіальним громадам технічного оснащення щодо виконання функцій у 
сфері соціального захисту населення та прав дітей»  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   5 сесії 8 скликання № 5- 265-VIII 

від 23.02.2021 р.   
«Про передачу основних засобів, запасів  
КУ «Центр надання соціальних послуг» 

 

 

Перелік основних засобів, запасів  що передаються на баланс 

КУ «Центр надання соціальних послуг» Сосницької селищної ради 

1.Персональний комп'ютер, Тип 1: Lenovo ThinkCeпtre M720q 

Intel і5- 9500Т/8/1000/int/kbm/W10P 

Три 

2.Монітор: Lenovo S22e-19 Три 

3.Персональний комп'ютер, Тип 2: НР ProBook 455 G7 Три 

4.Пакет офісних програм для персонального комп'ютера: 
Microsoft Office 2019, Standard 

Шість 

5.Багатофункціональний пристрій А4: HP Laser Jet НР Pro MFP 

M428fdw 

Шість 

6.Мережевий маршрутизатор: TP-Link Archer С6 Один 

 

Секретар селищної ради                                                           Л. САПРИКІНА 

 Додаток 2 

до рішення  5 сесії 8 скликання №  5-265-VIII   

від 23.02.2021 р.   
             «Про передачу основних засобів, запасів  

КУ «Центр надання соціальних послуг» 

 

 

Склад спільної комісії по передачі основних засобів, запасів 

КУ «Центр надання соціальних послуг» Сосницької селищної ради 

Голова комісії - Чернуха І.О., заступник Сосницького селищного голови з питань 

виконавчих органів.  

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. САПРИКІНА 



 


