
ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Н І Ж И Н С Ь К А  Р А Й О Н Н А  Р А Д А  

Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І  

Р І Ш Е II Н Я

(п'ята сесія восьмого скликання)

_______ квітня 2021 року
м.Ніжин

Про внесення змін до рішення четвертої 
сесії районної ради від 26 лютого 2021 року 
«Про внесення змін до рішення другої (позачергової) 
сесії районної ради восьмого скликання від 24 грудня 
2020 року «Про надання згоди на передачу та передачу 
у  комунальну власність Крутівської сільської ради закладів 
освіти та їх майна із спільної власності 
територіальних громад сіл, селища Ніжинського району»

Відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності», підпункту 14 пункту 51 розділу І Закону України «Про 
Бвнесення змін до Бюджетного кодексу України», керуючись статтями 43, 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення четвертої (позачергової) сесії районної ради 
восьмого скликання від 26 лютого 2021 року «Про внесення змін до рішення другої 
(позачергової) сесії районної ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року «Про 
надання згоди на передачу та передачу у комунальну власність Крутівської сільської 
ради закладів освіти та їх майна із спільної власності територіальних громад сіл, 
селища Ніжинського району» та доповнити додаток 1 рішення наступним додатком, 
який затвердити.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питань управління та розпорядження об’єктами комунальної власності та 
постійну комісію з гуманітарної політики, освіти, культури, молодіжної політики, 
спорту та національного відродження.

Голова районної ради Анатолій КРАСНОСІЛЬСЬКИЙ



ПОДАННЯ:

Начальник відділу освіти Ніжинської
районної державної адміністрації Ніна Жигун
«___» _  2021 року

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник голови Ніжинської районної 
державної адміністрації 
«___» ___________ 2021 року

Завідувач юридичного сектору апарату 
Ніжинської районної 
державної адміністрації 
«___» ___________  2021 року

Сергій БАТРАК

Анатолій ВЛАСЕНКО



Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням п'ятої сесії 
Ніжинської районної ради 

Чернігівської області 
восьмого скликання 

від квітня 2021 р.

Перелік
основних засобів, кредиторської заборгованості га штатних одиниць 

по закладах освіти, які передаються у комунальну власність

Найменування Сума (кількість), 
грн. КОІ1 . (шт. од.)

Хорошеозерська ЗОНІ І-ІІІ ступенів імені Героїв Кру г

Основні засоби:
Рахунок 1011 1206425,81
Рахунок 1013 90209,00
Рахунок 1014 235850,44
Рахунок 1015 280326,00
Рахунок 1016 2830,00
Інші необоротні матеріальні активи:
Рахунок 1112 100932,13
Рахунок 1113 107133,67
Рахунок 1114 1518,24
Запаси:
Рахунок 1512 13164,27
Рахунок 1514 176775,12
Рахунок 1515 94814,40
Рахунок 1812 56632,95
Кредиторська заборгованість:
КЕКВ 2111 118621,42
КЕКВ 2120 20533,09
КЕКВ 2250 1211,30
Штатні одиниці: 20

Всього:
-  основні засоби -  1815641,25 гри.
-  інші необоротні матеріальні активи -  209584,04 гри.
-  запаси -  341386,74 грн.
-  кредиторська заборгованість -  140365,81 грн.
-  штатні одиниці -  20,0 шт. од.

Начальник відділу освіти Н.С. Жигун


