
                                                                                                             п р о є к т 
УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №  

28 травня  2021 року                               10  сесія 8 скликання
 
Про прийняття в комунальну  власність майна та передачі                       
його на баланс Відділу соціального захисту населення та                              
охорони здоров’я Лука-Мелешківської сільської ради

У  зв’язку  зі  створенням  виконавчих  органів  ради  та  забезпеченням
організації  їх діяльності,  відповідно до Закону України «Про бухгалтерський
облік  та  звітність  в  Україні»  №996-ХІV від  16.07.1999,  в  межах  виконання
Пілотного  проекту  «Соціальна  громада»  та  Наказу  Міністерства  соціальної
політики  України  від  14.01.2020  року  №12  Положення  про  бухгалтерський
облік та облікову політику Лука-Мелешківської сільської ради, ,  керуючись ст.
ст.  25,  26,  59,  60  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»
№280/97-ВР від 21.05.1997, сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти  безоплатно у комунальну власність Лука-Мелешківської
сільської  ради  офісні  меблі  для  забезпечення  функції  фронт  -  офісів  Лука-
Мелешківської  сільської  ради,  одержаних  згідно  видаткової  накладної,
відповідно до додатку

 2.  В.о.  начальника  Відділу  соціального  забезпечення  населення  та
охорони  здоров’я   Вольській  О.В.  забезпечити  прийняття  на  баланс
комунального майна згідно додатку та забезпечити його належне утримання і
обслуговування.

 3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію сільської ради з питань  освіти,  культури, охорони здоров’я,  молоді,
фізкультури, спорту та соціального захисту населення.

Сільський голова                                              Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток 1 
до рішення 10 сесії 8 скликання

Лука-Мелешківської сільської ради
№     від 28.05.2021 року

ПЕРЕЛІК
офісних меблів для забезпечення функції фронт - офісів

Лука-Мелешківської сільської ради

№
з/
п

Специфікація товарів Вартість за 
одиницю

кількіст
ь

Загальна 
вартість

1 Лавка для очікування 1520,92 1 1520,92
2 Стіл для прийому громадян 4170,75 2 8341,50
3 Стілець для працівника 2627,12 2 5254,24
4 Стілець для прийому громадян 746,55 2 1493,10
5 Столик для відвідувачів 330,98 1 330,98
6 Тумба для МФУ 1817,83 2 3635,66
7 Шафа відкрита для документів 1985,60 1 1985,60
8 Шафа металева для документів 5184,70 1 5184,70
Разом: 27746,70

Т.Я

Секретар сільської ради                                             Оксана ШЕВАНЮК
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