


ЗА ТВЕРДЖЕНО 
рiшенням Чернiгiвськоi' районно'i ради 
«Про затвердження розподiльчого балансу 
комунального закладу «Чернiгiвська районна 
централiзована бiблiотечна система» 
Чернiгiвськоi' районноi· ради Чернiгiвсько'i 
областi» 
вiд cl..1 � ,f,н,& 2020 року 
(35 сесiя 7 �кання) 

РОЗПОДIЛЬЧИЙ БАЛАНС 
комунального закладу «Чернiгiвська районна централiзована бiблiотечна 

система » Чернiгiвськоi районно'i ради Чернiгiвськоi областi. 

Ми, що нижче пiдписались, голова ком1с11 та члени ком1с11 з реорганiзацн 
комунального закладу «Чернiгiвська районна централiзована бiблiотечна 
система» ЧернiгiвськоУ районноУ ради ЧернiгiвськоУ областi шляхом видiлу, яка 
створена згiдно з рiшенням ЧернiгiвськоУ районноi· ради ЧернiгiвськоУ областi 
вiд 17 березня 2020 року «Про реорганiзацiю комунального закладу 
«Чернiгiвська районна централiзована бiблiотечна система» ЧернiгiвськоУ 
районноУ ради ЧернiгiвськоУ областi шляхом видiлу»(34 ceciY 7 скликания) 

Голова к.oмicii": 

Мiрошниченко 

Тетяна ВалерiУвна 

Члени к.oмicii': 

Ботяй 
Юлiя Володимирiвна 

Ващенок 
Борис Миколайович 

Кисла 
Наталiя Петрiвна 

Мисюра 
Олександр Олександрович 

- начальник вiддiлу освiти, сiм'У, молод� та 
спорту ЧернiгiвськоУ районноУ державноУ 
адм1юстрац11, реестрацiйний номер облiковоУ 
картки платника податкiв - XXXXXXXXXX.

- головний бухгалтер фiнансово-господарськоУ 
служби при вiддiлi освiти, сiм'У, молодi'та спорту 
Чернiгiвськоi· районноi· державноi· адмiнiстрацiУ, 
реестрацiйний номер облiковоУ картки платника 
податкiв - XXXXXXXXXX.

- голова постiйноУ комiсiУ районноУ ради з питань 

комунально1 власност1, житлово-комунального 

господарства, транспорту та iнфраструктури, 

реестрацiйний номер платника податюв 

XXXXXXXXXX.

- спецiалiст фiнансово-господарськоУ служби при 
вiдщш освiти, сiм'У, молодi та спорту 
ЧернiгiвськоУ районноУ державноУ адмiнiстрацiУ, 
реестрацiйний номер облiковоУ картки платника 
податкiв - XXXXXXXXXX.

- голова постiйноУ комiсiУ районноУ ради з питань 
освпи, охорони здоров'я, соц1ального захисту,



Полiщук 

Володимир Андрiйович 

Пономаренко 
Микола Дмитрович 

Стельмах 
Валентина Петрiвна 

Хренова 
Наталiя Г еннадi'iвна 
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культури, спорту та туризму, реестрацiйний 
номер платника податкiв - XXXXXXXXXX. 

- заступник голови районно'i ради, реестрацiйний 
номер платника податкiв- XXXXXXXXXX.

- голова постiйно'i кoмici'i районно'i ради з питань 
бюджету, iнвестицiй та соцiально - економiчного 
розвитку, реестрацiйний номер платника податкiв

- XXXXXXXXXX.

в. о. директора коммунального закладу
«Чернiгiвська районна централiзована 
бiблiотечна система» Чернiгiвсько'i районно'i ради 

Чернiгiвсько'i областi, реестрацiйний номер 

платника податкiв - XXXXXXXXXX. 

- начальник вщдшу комунального майна 
районно'i ради, реестрацiйний номер . платника 
податкiв - XXXXXXXXXX. 

Керуючись статтею 109 Цивiльного кодексу Укра'iни склали цей 
розподiльчий баланс КЗ «Чернiгiвська районна централiзована бiблiотечна 
система» Чернiгiвсько'i районно'i ради Чернiгiвсько'i областi, станом на 

01.06.2020. 
АКТИВ 
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1. HEФIHAHCOBI АКТИВИ
Основнi засоби: 

первiсна вартiсть 

зное 

Iнвестицiйна нерухомiсть: 
. . 

перв1сна варпсть 

зное 

Нематерiальнi активи: 
. .

перв1сна варпсть 

накопичена амортизащя 

Незавершенi капiтальнi iнвестицii' 

Довгостроковi бiологiчнi активи: 
. .

перв1сна варпсть 

зное 

Запаси 

Виробництво 

Поточнi бiологiчнi активи 

У сього за роздiлом 1 
11. ФIHAHCOBI АКТИВИ
Довгострокова дебiторська 
заборгованiсть 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицii' 

Поточна дебiторська заборгованiсть: 

Код рядка ЦБС 

2 3 

1000 1195 

1001 8449 

1002 7254 

1010 

1011 

1012 

1020 543738 

1021 1057645 

1022 513907 

1030 

1040 

1041 

1042 

1050 12727 

1060 

1090 

1095 

1100 

1110 






