




ЗАТВЕРДЖЕНО 
рiшенням Чернiгiвсько'i районно'i ради 
«Про затвердження розподiльчого балансу комунального
закладу «Чернiгiвська районна централiзована бiблiотечна 
система» Чернiгiвсько'i районно'i ради Чернiгiвсько'i
областi з передачi частини майна, прав, обов'язкiв до
створеного шляхом видiлу комунального закладу
«Днiпровська публiчна бiблiотека» Чернiгiвсько'i районноi'
ради Чернiгiвсько'i областi» 
вiд ,:L.f � � 2020 року
(35 сесiя 7кликання) 

РОЗПОДIЛЬЧИЙ БАЛАНС 
комунального закладу «Чернiгiвська районна централiзована бiблiотечна 

система» Чернiгiвськоi районноi ради Чернiгiвськоi областi з передачi 
частини майна, прав, обов'язкiв до створеного шляхом видiлу 

комунального закладу «Днiпровська публiчна бiблiотека» Чернiгiвськоi 
районноi ради Чернiгiвсы<:оi областi. 

Ми, що нижче пiдписалися, голова ком1с11 та члени комiс11 з реорганiзацi1 

комунального закладу « Чернiгiвська районна централiзована бiблiотечна 
система» Чернiгiвсько1 районноi" ради Чернiгiвськоi· областi шляхом видiлу 
комунального закладу «Днiпровська публiчна бiблiотека» Чернiгiвськоi" 
районноi" ради Чернiгiвськоi" областi, який створено згiдно з рiшенням 
Чернiгiвськоi" районноi" ради Чернiгiвськоi" областi вiд 1 7 березня 2020 року 

«Про реорганiзацiю комунального закладу «Чернiгiвська районна 
централiзована бiблiотечна система» Чернiгiвськоi" районноi" ради Чернiгiвськоi" 

областi шляхом видiлу»(З4 cecii" 7 скликання). 

Голова 1<.0мiсй•: 

Мiрошниченко 
Тетяна Валерii"вна 

Члени комiсй•: 

Ботяй 
Юлiя Володимирiвна 

Ващенок 

Борис Миколайович 

Кисла 
Наталiя Петрiвна 

- .t1ачальник вiддiлу освiти, ciм'i", молод� та 
спорту Чернiгiвськоi" районно1 державно1 
адм1юстрац11, реестрацiйний номер облiковоi" 
картки платника податкiв - XXXXXXXXX.

- головний бухгалтер фiнансово-господарськоi" 
служби при вiддiлi освiти, ciм'i", молодi та спорту 
Чернiгiвськоi· районноi· державно1 адмiнiстрацi1, 
реестрацiйний номер облiково1 картки платника 
податкiв - XXXXXXXXXX.

- голова постiйноi" кoмicii" районноi" ради з питань

комунальноi· 
господарства, 
реестрацiйний 
XXXXXXXX. 

власносп, житлово-комунального 

транспорту та iнфраструктури, 

номер платника податюв 

- спецiалiст фiнансово-господарськоi" служби при
ВlДДlЛl ОСВlТИ, сiм'1, МОЛОД! та спорту 



Мисюра 
Олександр Олександрович 

Полiщук 

Володимир Андрiйович 

Пономаренко 
Микола Дмитрович 

Стельмах 

Валентина Петрiвна 

Хренова 
Наталiя Г еннадii'вна 

2 

Чернiгiвськоi· районноi' державноi' адмш1страцii', 
реестрацiйний номер облiковоi' картки платника 
податкiв - XXXXXXXXXX. 

- голова постiйноi' кoмicii' районноi' ради з питань 
освiти, охорони здоров'я, соцiального захисту, 
культури, спорту та туризму, реестрацiйний номер 
платника податкiв- XXXXXXXXXX.

- заступник голови районноi' ради, реестрацiйний 

номер платника податкiв- XXXXXXXXXX.

- голова постiйно"i кoмicii' районноi' ради з питань 
бюджету, iнвестицiй та соцiально - економiчного 
розвитку, реестрацiйний номер платника податкiв 
-XXXXXXXXXX.
в. о. директора коммунального закладу

« Чернiгiвська районна централiзована 
бiблiотечна система» Чернiгiвськоi" районноi" ради 
Чернiгiвськоi· областi, реестрацiйний номер 
платника податкiв - XXXXXXXXXX. 

- начальник вщдшу комунального майна районноi" 

ради, реестрацiйний номер платника податкiв - 

XXXXXXXXXX. 

Керуючись статтею 109 Цивiльного кодексу У краi"ни склали цей 

розподiльчий баланс КЗ « Чернiгiвська районна централiзована бiблiотечна 
система» Чернiгiвськоi" районноi" ради Чернiгiвськоi" областi з передачi частини 

майна, прав, обо в' язкiв до створен ого шляхом видiлу комунального закладу 
«Днiпровська публiчна бiблiотека» Чернiгiвськоi" районноi" ради Чернiгiвськоi" 
областi, станом на 31.05.2020. 

АКТИВ 
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1. HEФIHAHCOBI АКТИВИ

Оеновнi заеоби: 
. .

перв1ена варт1еть 

зное 

Iнвеетицiйна нерухомiеть: 

первiена вартiеть 

зное 

Нематерiальнi активи: 
. . 

перв1ена варт1еть 

накопичена амортизацiя 

Незавершенi капiтальнi iнвеетицii" 

Довгоетроковi бiологiчнi активи: 
. . 

перв1ена варпеть 

зное 

Код рядка КЗ «Днiпровська публiчна 

бiблiотека» 

2 3 

1000 

1001 

1002 

1010 

1011 

1012 

1020 71453 

1021 142970 

1022 71517 

1030 

1040 

1041 

1042 








