
 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ЯТА СЕСІЯ 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

 
РІШЕННЯ

 
від 31 серпня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про передачу основних засобів з балансу 
Відділу освіти, культури, молоді, спорту 
та туризму Нижньосироватської сільської ради

Керуючись  статтями  26,  60  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Передати  з  балансу  Відділу  освіти,  культури,  молоді,  спорту  та
туризму Нижньосироватської сільської ради котел твердопаливний «Маяк»
(інвентарний номер 10410004) в кількості 1 шт. первісною вартістю 44800,00
грн.  на  баланс  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської області.

2. Створити комісію з питань приймання - передачі майна у складі:

Голова  комісії:  Суспіцин  Вячеслав  Юрійович  –  сільський  голова
Нижньосироватської сільської ради.

Члени  комісії:  Костюк  Ірина  Євстахіївна  –  начальник  відділу  –
головний бухгалтер відділу планово-фінансового та економічного  розвитку
Нижньосироватської сільської ради;

Албутова Юлія Олександрівна – головний бухгалтер  Відділу освіти,
культури, молоді, спорту та туризму Нижньосироватської сільської ради.

3.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на   постійну  комісію
сільської  ради  з  питань  планування  соціально-економічного  розвитку,
бюджету,  фінансів,  житлово-комунального  господарства  та  управління
комунальною власністю.

Cільський голова                                        Вячеслав СУСПІЦИН
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бюджету,  фінансів,  житлово-комунального  господарства  та  управління
комунальною власністю.
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