
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

від “14” лютого 2017 року         № 43 

 
 

Про передачу комп’ютерного  

обладнання та інтерактивних дощок 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 1 п. «а» ст. 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», нормами Закону 

України «Про загальну середню освіту», Положення про порядок списання та 

передачі майна, що належить до комунальної власності територіальної 

громади міста Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської 

ради  від 11 грудня 2012 року № 2099, виконавчий комітет Кіровоградської 

міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Передати з балансу комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання  «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня 

«Гармонія» - гімназія ім. Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання 

«Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», 

комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 17 - центр естетичного виховання «Калинка» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа             

І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного 

виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», 

комунального закладу «Навчально - виховне об’єднання № 32 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр 

«Школа мистецтв» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», 

комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання ліцей - школа -

дошкільний навчальний заклад “Вікторія - П” Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» на баланс загальноосвітніх навчальних закладів 

комп’ютерне обладнання та інтерактивні дошки згідно з додатком. 

2. Управлінню освіти Кіровоградської міської ради забезпечити 

передачу майна та внесення відповідних змін до бухгалтерських документів. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

Міський голова         А. Райкович 
 

Дежурко 24 29 22 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської  міської ради  

« 14 » лютого 2017 

№ 43 

 

ПЕРЕЛІК 
 загальноосвітніх навчальних закладів, на баланс яких 

передаються комп’ютерне обладнання та інтерактивні дошки 
 

№ 

п/п 

Установа, яка 

передає 

Установа, яка 

приймає 

Обладнання  Кіль- 

кість 

1 2 3 4 5 

1. Комунальний заклад 

«Навчально - 

виховне 

об’єднання 

«Спеціалізований 

загальноосвітній 

навчальний заклад 

І ступеня «Гармонія»  

гімназія імені Тараса 

Шевченка-центр 

позашкільного 

виховання «Контакт» 

Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської 

області 

 

 

 

Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

№ 4 

Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської 

області 

Інтерактивна 

дошка з 

проектором 

 

Ноутбук 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Комунальний заклад 

«Навчально -виховне 

об’єднання 

№ 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, 

центр естетичного 

виховання 

«Натхнення» 

Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської 

області» 

Інтерактивна 

дошка з 

проектором 

1 

Навчально -виховний 

комплекс 

“Кіровоградський 

колегіум -

спеціалізований 

навчальний заклад 

І-ІІІ ступенів -

дошкільний 

навчальний заклад-

центр естетичного 

виховання ” 

Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської 

області 

Інтерактивна 

дошка 

з проектором 

1 



 

2 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

2. Комунальний 

заклад «Навчально -

виховне об’єднання 

«Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  

№ 17 - центр 

естетичного 

виховання 

«Калинка» 

Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської 

області» 

Комунальний заклад 

«Навчально - виховне 

об’єднання 

«Загальноосвітній 

навчальний заклад     

І-ІІІ ступенів № 16 - 

дитячий юнацький 

центр «Лідер» 

Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської 

області» 

Інтерактивна 

дошка 

з проектором 

 

Персональний 

комп’ютер  

1 

 

 

 

7 

 

Комунальний заклад 

«Навчально - виховне 

об’єднання 

природничо -

економіко - правовий 

ліцей -  спеціалізована 

школа           І-ІІІ 

ступенів № 8 - 

позашкільний центр 

Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської 

області» 

Інтерактивна 

дошка 

з проектором 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Комунальний  заклад 

«Навчально - виховне 

об’єднання 

«Загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів - 

ліцей № 19 - 

позашкільний центр 

Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської 

області» 

Інтерактивна 

дошка 

з проектором 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Продовження додатка 

1 2 3 4 5 

3. Комунальний заклад 

«Навчально-виховне 

об’єднання № 25 

«Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, 

природничо-

математичний ліцей, 

центр позашкільного 

виховання «Ліра» 

Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської 

області» 

Комунальний заклад 

«Навчально-виховне 

об’єднання 

«Загальноосвітній 

навчальний заклад 

І-ІІІ ступенів № 20  - 

дитячий юнацький 

центр «Сузір’я» 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області» 

Інтерактивна 

дошка з 

проектором 

 

Ноутбук  

1 

 

 

 

1 

Комунальний заклад 

«Навчально-виховне 

об’єднання 

«Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 24 - 

центр дитячої та 

юнацької творчості 

«Оберіг» 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області» 

Інтерактивна 

дошка з 

проектором 

 

 

Ноутбук  

1 

 

 

 

 

1 

 

Комунальний заклад 

«Навчально - виховне 

об’єднання 

«Загальноосвітній 

навчальний заклад 

І-ІІІ ступенів № 1 - 

дитячий юнацький 

центр «Перлинка» 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області» 

Інтерактивна 

дошка з 

проектором 

 

 

Ноутбук  

1 

 

 

 

 

1 

  Навчально - виховний 

комплекс 

“Кіровоградський 

колегіум -

спеціалізований 

навчальний заклад 

І-ІІІ ступенів -

дошкільний навчальний 

заклад-центр 

естетичного виховання” 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області 

Ноутбук  

 

1 



4 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

4. Комунальний 

заклад «Навчально - 

виховне об’єднання 

№ 32  

«Спеціалізована 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, 

позашкільний центр 

«Школа мистецтв» 

Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської 

області 

Спеціалізована 

загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів № 14 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області 

Інтерактивна 

дошка з 

проектором 

 

Ноутбук  

1 

 

 

 

1 

Комунальний заклад 

«Навчально - виховне 

об’єднання 

«Багатопрофільний 

ліцей - фізико -

математична школа -

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 18  

центр дитячої та 

юнацької творчості  

«Надія» Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської області» 

Інтерактивна 

дошка з 

проектором 

 

Ноутбук  

1 

 

 

 

1 

Комунальний заклад 

«Навчально - виховний 

комплекс 

«Спеціалізований 

загальноосвітній 

навчальний заклад 

І-ІІІ ступенів № 26 - 

дошкільний навчальний 

заклад - дитячий 

юнацький центр 

«Зорецвіт» 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області» 

Інтерактивна 

дошка з 

проектором 

 

Ноутбук  

1 

 

 

 

1 

Комунальний заклад 

«Навчально - виховне 

об’єднання 

«Загальноосвітній 

навчальний заклад     

 І-ІІІ ступенів № 16 - 

дитячий юнацький центр 

«Лідер» Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської області» 

Ноутбук  1 

 

 



5 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

  Комунальний заклад 

«Навчально-виховне 

об’єднання 

«Загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів - ліцей № 19 

- позашкільний центр 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області» 

Ноутбук  1 

Комунальний заклад 

«Навчально-виховне 

об’єднання - 

«Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 31 з 

гімназійними класами, 

центр дитячої та  

юнацької творчості 

«Сузір’я» Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської області» 

Ноутбук  1 

Комунальний заклад 

«Навчально-виховний 

комплекс загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів      

№ 34 - економіко-

правовий ліцей 

“Сучасник” - дитячо-

юнацький центр 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області» 

Ноутбук  1 

Комунальний заклад 

«Навчально-виховне 

об’єднання № 35  

„Загальноосвітня школа    

І-ІІІ ступенів, 

позашкільний центр 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області» 

Ноутбук  1 

 

 

 

 

 



6 

Продовження додатка 

1 2 3 4 5 

  Комунальний заклад 

«Навчально-виховне 

об’єднання № 6 

«Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, центр естетичного 

виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області» 

Ноутбук  1 

Комунальний заклад 

«Навчально-виховне 

об’єднання природничо-

економіко -правовий ліцей - 

спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 8- позашкільний 

центр Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської області» 

Ноутбук  1 

5. Комунальний заклад 

«Навчально -виховне 

об’єднання ліцей - 

школа -дошкільний 

навчальний заклад 

“Вікторія - П” 

Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської 

області» 

Гімназія № 9 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області 

Інтерактивна 

дошка з 

проектором 

 

Ноутбук  

1 

 

 

 

1 

6. Комунальний заклад 

«Навчально-виховне 

об’єднання 

«Багатопрофільний 

ліцей - фізико-

математична школа - 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 18  

центр дитячої та 

юнацької творчості  

«Надія» 

Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської 

області» 

Комунальний заклад 

«Навчально-виховне 

об’єднання 

«Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 31 з 

гімназійними класами, 

центр дитячої та  юнацької 

творчості «Сузір’я» 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області» 

Ноутбук 1 

 

Начальник управління освіти        Л. Костенко 


