
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 
від “___” ___________ 2017 року                                                                                      № ____ 

 

м. Кропивницький 

 

 

Про затвердження акта  

приймання-передачі  

комплектів відеоспостереження, 

матеріально-побутового оснащення  
 

 

Керуючись ст. 143, 144 Конституції України, ст. 59, 52, 60 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до рішення 

Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 849 “Про передачу 

матеріальних цінностей Головному управлінню Національної поліції в 

Кіровоградській області”, рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від “___” жовтня 2017 року № ____ “Про створення комісії з 

питання приймання-передачі комплектів відеоспостереження, матеріально-

побутового оснащення” виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

Затвердити акт приймання-передачі комплектів відеоспостереження, 

матеріально-побутового оснащення Головному управлінню Національної 

поліції в Кіровоградській області, що додається. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     А. Райкович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чубар 24 64 86



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 

“____” ____________ 2017 

№ _______ 

 

 

 

АКТ 

 приймання-передачі комплектів відеоспостереження,  

матеріально-побутового оснащення  

 

Комісія утворена відповідно до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від “___” жовтня 2017 року № ____ “Про 

створення комісії з питання приймання-передачі комплектів 

відеоспостереження, матеріально-побутового оснащення” у складі: 
 

Голова комісії 

Бондаренко                                  - 

Альвіна Василівна 

керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

Заступник голови комісії 

Шишко                                         -  

Олександр Миколайович 

завідувач сектора з питань запобігання і 

виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими 

органами Кіровоградської міської ради 

Члени комісії: 

Господарикова                             - 

Ольга Павлівна 

начальник відділу бухгалтерського обліку 

Кіровоградської міської ради 

Вовенко                                        - 

Олег Анатолійович 

начальник відділу правового забезпечення 

юридичного управління Кіровоградської 

міської ради 

Опришанський                            - 

Віталій Олександрович 

поліцейський центру логістики, обліку, 

збереження речових доказів і озброєння 

Кропивницького відділу поліції  Головного 

управління Національної поліції в 

Кіровоградській області 

  

 

склали цей акт про те, що комплекти відеоспостереження загальною вартістю 

38948,00 грн (тридцять вісім тисяч дев'ятсот сорок вісім гривень 00 копійок) 

та матеріально-побутове оснащення загальною вартістю 60420,55 грн 

(шістдесят    тисяч     чотириста     двадцять   гривень   55   копійок)   передані  



2 

безоплатно у власність Головного управління Національної поліції в 

Кіровоградській області. 

 

 

 

Голова комісії  

(підпис) 

 

Бондаренко А.В. 

Заступник голови комісії  

(підпис) 

 

Шишко О.М. 

Члени комісії:   

  

(підпис) 

 

Господарикова О.П. 

  

(підпис) 

 

Вовенко О.А. 

  

(підпис) 

 

Опришанський В.О. 

   

 


