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2021 року
м. Ніжин

Про передачу незавершених капітальних 
інвестицій і балансу від6і. іу освіти

на баланс Талалаївської сільської ради »

Розглянувши клопотання 1 ііжинської районної державної адміністрації 
відповідно до ст. 86,89 Ьюджепюго кодексу України, Відповідно до Закону 
України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», 
підпункту 14 пункту 51 розділ \ і Закону України «Про внесення змін до 
бюджетного кодексу України», керуючись статтями 43, 60 Закону України 
«1 Іро місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила: 
і. Передати «Незавершені капітальні інвестиції» по об'єкту «Капітальний 
ремонт із впровадженням комплексних заходів з теплореновації 
Везу і л івського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній 
навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад І-1ІІ ст.» за адресою : вул. 
Горького, 5 8-А ,с. Везу і лівка. 1 Ііжинеького рай ону.Черіїігі вс ької області» 
в сумі 1127880,00 гри., .які обліковуються па балансі відділу освіти 
Ніжинської районної державної адміністрації на баланс Талалаївської 
сільської ради».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань управління та розпорядження об’єктами комунальної 
власності.

Голова районної ради Анатолій КРАСНОСТЛЬСЬКИЙ
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І Іояснювальна записка 
до проекту рішення І Ііжинської районної ради 

«1 Іро передач) незавершених капітальних інвестицій 
з балансу відділу освіти І Ііжинської районної державної

адміністрації на баланс Талалаївської сільської ради»
і- ; І

І Іроскі рішення І ііжинської районної ради Чернігівської області «Про 
передачу незавершених капітальних інвестицій з балансу відділу освіти 
Ніжинської районної державної адміністрації на баланс Талалаївської 
сільської ради» розроблено відповідно до сг. 86,89 Бюджетного кодексу 
України, Відповідно до Закон) України «Про передачу об’єктів права 
державної та комунальної власності», підпункту 14 пункту 51 розділу І 
Закону України «Про внесення змін до бюджетного кодексу України», 
керуючись статтями 43. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні

Станом на 01.01.2021 року на балансі відділу ос вії и Ніжинської 
районної державної адміністрації обліковується незавершені капітальні 
інвестиції по об’єкту «Капітальний ремонт із впровадженням комплексних 
заходів з теплореповаиії Безуглівського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад 1-111 
ст.» за адресою : вул. Горького, 58-А , с. Безуглівка, Ніжинського 
району,Чернігівської області» в сумі 1 127880,00 грн.

Відповідно до рішення четвертої сесії восьмого скликання Ніжинської 
районної ради від 26 лютого 2021 року « Про внесення змін до рішення 
другої (позачергової) сесії районної ради восьмого скликання від 24 грудня 
2020 рок) « І Іро надання згоди па передачу та передачу у комунальну 
власнісі і» Талалаївської сільської ради закладів освіти та їх майна і і спільної 
власності територіальних громад сіл. селища Ніжинського району» 
Безугдівеький 11ВК «ЗНЗ-ДІ ІЗ» ГІН ступенів передано до Талалаївської 
сільської ради, а незавершені капітальні інвестиції наданий час не передані.

Незавершені капітальні інвестиції по Безуглівському П ВК в сумі 
1 І 27880,00 грн. підлягають передачі до Талалаївської сільської ради.

Начальник відділу освіти
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