
                                                                                 

УКРАЇНА
ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ  

25 березня 2021 року                    №  2                      7  сесія восьмого скликання

Про  передачу  в  оперативне
управління  та  на  баланс
комунального  майна
Чорноморської сільської ради 

З  метою  забезпечення  виконання  своїх  повноважень  Фінансового
відділу  Чорноморської  сільської  ради,  керуючись  статтями  26,  60  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статтями  135,  137
Господарського кодексу України, сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Передати комунальне майно Чорноморської сільської ради з балансу
Чорноморської  сільської  ради  в  оперативне  управління  та  на  баланс
фінансовому відділу  Чорноморської  сільської  ради відповідно до переліку
(додаток 1).
2. Затвердити склад комісії з приймання – передачі комунального майна в
оперативне управління, згідно додатку 2.
3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з
питань  комунальної  власності,  житлово-комунального  господарства,
енергозбереження та транспорту.

Сільський голова                                                                Андрій ДМИТРЕНКО

Додаток 1



до рішення сьомої сесії 
Чорноморської сільської ради 
8 скликання
25 березня 2021 року № 2

Перелік 
основних засобів, які передаються до Фінансового відділу Чорноморської

сільської ради в оперативне управління та користування

№
з/
п

Найменування Інвентарний
номер

Одиниця
виміру

Кількість Первісн
а

вартість,
грн.

Примітка

Основні засоби
1 Персональний

комп’ютер (у
зборі) - Монітор
LG, системний

блок Logik
Power,

клавіатура Logik
Power, миша

оптична дротова
A4TECH

1130034 шт. 1 6 000

Малоцінні необоротні матеріальні активи
1 Стілець офісний

чорний
1130035
1130036

шт. 2 800

Всього Х Х 4 Х

Секретар сільської ради                                                  Тетяна МЕЛЕНТЬЄВА



Додаток 2
до рішення сьомої сесії 
Чорноморської сільської ради 
8 скликання
25 березня 2021 року № 2

Склад комісії з приймання–передачі  майна,
 яке належить Чорноморській сільській раді  в оперативне управління та

користування Фінансовому відділу Чорноморської сільської ради

Голова комісії  - сільський голова – Дмитренко А.А.

Члени комісії:

- депутат сільської ради – Сілівон М.Ф.

- головний бухгалтер сільської ради – Костюк Г.С.

- бухгалтер сільської ради - Марченко Л.С.

- начальник фінансового відділу  - Євдокимова Ю.Ю.

- інспектор фінансового відділу – Коритцева І.П.

Секретар сільської ради                                                  Тетяна МЕЛЕНТЬЄВА
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