
 
УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Чотирнадцята сесія восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

25 січня 2022  року                        м. Сновськ                                    № 11-14/VIІI 

 

Про безоплатну передачу майна з балансу  

Управління освіти на баланс Сновської міської ради 

 

Розглянувши клопотання Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської 

міської ради Корюківського району Чернігівської області; відповідно до Закону 

України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»; 

керуючись Положенням про порядок передачі об’єктів права комунальної 

власності територіальної громади в особі Сновської міської ради 

Корюківського району Чернігівської області (затверджене рішенням 12 сесії 

міської ради 7 скликання від 24 жовтня 2017 року № 7-12/VIII), статтями 26, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендацією 

постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг 

міська рада вирішила: 

 

1. Передати безоплатно з балансу Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту 

Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області на баланс 

Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області майно 

комунальної власності територіальної громади (с. Гірськ, вул. Садова, 14), 

згідно додатку 1. 

 

2. Управлінню освіти внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку із 

врахуванням зазначеного в пункті 1 даного рішення.   

 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради забезпечити 

здійснення заходів, пов’язаних із прийманням-передачею вищезазначеного 

майна у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

міського голови П.Мірошниченка та на постійну комісію міської ради з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова С. Виблов). 

 

 

Міський голова                                                            Олександр  МЕДВЕДЬОВ 



Додаток 1 

до рішення 14 сесії міської ради 

8 скликання 

від 25 січня 2022 року № 11-14/VІІІ 

 

ПЕРЕЛІК 

майна, яке підлягає безоплатній передачі з балансу Управління освіти 

(с.Гірськ. вул. Садова,14) 

на баланс Сновської міської ради  

 

– будівля корпусу, 1989 року забудови, інвентарний номер 101310001, 

балансовою (первісною) вартістю 336398,00 грн., балансовою (залишковою) 

вартістю 30581,00 грн.; 

– котел твердопаливний, 2007 року випуску, інвентарний номер 101410001,  

балансовою (первісною) вартістю 24200,00 грн., балансовою (залишковою) 

вартістю 2200,00 грн.; 

– лічильник холодної води, 2000 року випуску, інвентарний номер 101430006, 

балансовою (первісною) вартістю 110,00 грн., балансовою (залишковою) 

вартістю 10,00 грн.; 

– насос вілотор, 2007 року випуску, інвентарний номер 101410002,  

балансовою (первісною) вартістю 1215,00 грн., балансовою (залишковою) 

вартістю 110,00 грн.; 

– бак  розширювальний,  2007 року випуску, інвентарний номер 101490004,  

балансовою (первісною) вартістю 64,00 грн., балансовою (залишковою) 

вартістю 0,00 грн.; 

– бочка металева, 1988 року випуску, інвентарний номер 101640029,  

балансовою (первісною) вартістю 220,00 грн., балансовою (залишковою) 

вартістю 20,00 грн.; 

– ящик РПСП, 1987 року випуску, інвентарний номер 101640004,  балансовою 

(первісною) вартістю 257,00 грн., балансовою (залишковою) вартістю 23,00 

грн.; 

– дитячий казковий будиночок покритий залізом в кількості 2 шт.,  інвентарний 

номер 11130009, балансовою (первісною) вартістю 200,00 грн., балансовою 

(залишковою) вартістю 100,00 грн.; 

– дитячий критий павільйон (9х25), інвентарний номер 11130008, балансовою 

(первісною) вартістю 100,00 грн., балансовою (залишковою) вартістю 50,00 

грн.; 

– залізні щити в кількості 81 шт., інвентарний номер 11130006,  балансовою 

(первісною) вартістю 700,00 грн., балансовою (залишковою) вартістю           

350,00 грн.; 

– чавунні щити на цегляному фундаменті в кількості 3 шт., інвентарний 

номер 11130005, балансовою (первісною) вартістю 300,00 грн. балансовою 

(залишковою) вартістю 150,00 грн.; 

– люстри в кількості 20 шт., інвентарний номер 11130463, балансовою 

(первісною) вартістю 431,30 грн., балансовою (залишковою) вартістю            

215,65 грн. 

 

Начальник Управління освіти                                   Олена  КОВАЛЕНКО 


