
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від    13  листопада  2014  року                 № 524 
 

 

Про передачу матеріальних  
цінностей 
 

 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Передати матеріальні цінності, а саме: комп'ютер в зборі           
Celeron G530/H61 у кількості дві одиниці на суму 11000,0 грн. (одинадцять 
тисяч гривень 00 копійок), копір/принтер/сканер А4 Canon  у кількості одна 
одиниця на суму 2257,0 грн. (дві тисячі двісті п'ятдесят                                  
сім гривень 00 копійок) з балансу управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища на баланс виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради. 

 

2. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища Кіровоградської міської ради та відділу 
бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради передати вищевказані 
матеріальні цінності за актами прийняття-передачі згідно з діючим 
законодавством України. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олійника О.О. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                               І.Марковський 
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У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від   «___»____________ 2014  року                 №_____ 
 

 

 

Про передачу матеріальних  
цінностей 
 

 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Передати матеріальні цінності (комп'ютер в комплекті з операційною 
системою у кількості дві одиниці, БФП Canon MF 4430 у кількості одна 
одиниця) на суму 13257,0 грн. (тринадцять тисяч двісті п'ятдесят сім  гривень 
00 копійок) з балансу управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища на баланс виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради. 

 

2. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища Кіровоградської міської ради та відділу 
бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради передати вищевказані 
матеріальні цінності за актами прийняття-передачі згідно з діючим 
законодавством України. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олійника О.О. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                               І.Марковський 
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