
YKPAIHA 

ЧЕРНIГIВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ЧЕРНIГIВСЬКОI ОБЛАСТI 

РIШЕННЯ 

(тридцять п'ята сесiя сьомого скликания) 

23 червия 2020 року 
м. Чернiгiв 

Про передачу бюджетих установ та :ix майна 
зi спiльно:i власностi територiальних громад 
сiл, селищ Чернiгiвського району у 
комунальну власнiсть Киселiвсько:i сiльсько:i 
об'еднано:i територiально:i громади 

Вiдповiдно пункту 20 частини першо:i статтi 43, пункту 5 статтi 60 Закону 
Укра:iни «Про мiсцеве самоврядувания в Укра:iнi» та частини третьо:i статтi 8 
Закону Украi"ни «Про добровiльне об'еднания територiальних громад», 
керуючись пунктом 39 роздiлу VI «Прикiнцевi та перехiднi положения» 
Бюджетного кодексу У кра:iни, Положениям про порядок вiдчужения, списания, 
передачi основних засобiв, що е спiльною власнiстю територiальних громад сiл, 
селищ Чернiгiвського району затвердженого рiшениям районно:i ради вiд 
20 березня 2018 року, враховуючи рiшения Киселiвсько:i сiльсько:i ради вiд 
29 травия 2020 року «Про надания згоди на передачу у комунальну власнiсть 
Киселiвсько:i сiльськоi" ради Чернiгiвського району Чернiгiвсько:i областi 
бюджетних установ iз спiльно:i власностi територiальних громад сiл, селищ 

Чернiгiвського району», районна рада вир i шил а: 

1. Передати безоплатно зi спiльно:i власностi територiальних громад 
сiл, селищ Чернiгiвського району у комунальну власнiсть Киселiвсько:i 
сiльсько:i об'еднано:i територiально:i громади бюджетнi установи та :ix майно 
згiдно з додатками № 1 - № 6, вiдповiдно до розмежувания видаткiв мiж 
бюджетами. 

2. Вивести iз складу засновникiв бюджетних установ, зазначених в 
додатку № 1, Чернiгiвську районну раду Чернiгiвсько:i областi (код €ДРПОУ 
24843051), у зв'язку з передачею до Киселiвськоi" сiльсько:i ради Чернiгiвського 
району Чернiгiвсько:i областi (код €ДРПОУ 04412018). 

3. Припинити право оперативного управлiния вiддiлу освiти, сiм 'i", 
молодi та спорту Чернiгiвсько:i районно:i державно:i адмш1страцi1 на майно 
згiдно з додатками № 2 - № 6. 











Додаток№3 

до рiшення Чернiгiвсько'i районно'i ради вiд «23» червня 2020 року «Про 

передачу бюджетних установ та i"i майна зi спiльно'i власностi 

територiальних- громад сiл, селищ Чернiгiвського району у комунальну 

власнiсть Киселiвсько'i сiльсько'i об'еднано'i територiально'i громади» (35 

сесiя 7 скликания) 

Перелiк транспортних засобiв, якi безоплатно передаються iз спiльноi власностi територiальних громад сiл, 

селищ Чернiгiвського району в комунальну власнiсть Киселiвськоi сiльськоi об' €днаноi територiальноi 

громади 
Назва установи Балансова 

балансоутримувача № Державний номерний Рiк Iнвентарний (первiсна) 

транспорту з/п Марка транспортного засобу знак випуску номер вартiсть, грн. 

Брусилiвська 

загальноосвiтня школа 

1-Ш ступенiв Чернiгiвсько1

районно1 ради Чернiгiвсько1
Автобус областi

1. БАЗ-А 079.13Ш СВ9624АХ 2012 101512888 298 333,00 

Киселiвський навчально-

виховний комплекс 2. Трактор ЮМЗ-6 14757ЯО 1992 101510419 7 512,00 

Чернiгiвсько1 районно1 ради 817,000 

Чернiгiвсько1 областi 3. Причеп тракторний 2ПТС-4 1992 101510418 

Керуючий справами виконавчого апарату районно1 ради С. М. Струк 

18472 СВ




























































