РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від 16 квітня 2019 року

№ 52

Про внесення змін до розпорядження
міського голови від 22 лютого 2019 року
№ 23 “Про передачу комп’ютерної техніки”
Керуючись Законом України “Про вибори Президента України”,
статтями 42, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні”, відповідно до постанов Центральної виборчої комісії від
04 березня 2014 року № 31 “Про вимоги до приміщень окружних і
дільничних виборчих комісій з виборів Президента України та приміщень для
голосування, норми забезпечення виборчих комісій з виборів Президента
України транспортними засобами, засобами зв'язку, обладнанням, інвентарем,
оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями, види послуг, які виборчі
комісії можуть закуповувати за рахунок коштів Державного бюджету
України” (зі змінами), від 01 лютого 2019 року № 179 “Про затвердження
Вимог до програмно-технічного комплексу інформаційно-аналітичної
системи “Вибори Президента України” Єдиної інформаційно-аналітичної
системи “Вибори” окружної виборчої комісії з виборів Президента України”
та
враховуючи
постанову
Центральної
виборчої
комісії
від
10 квітня 2019 року № 773 “Про склад окружної виборчої комісії з виборів
Президента України для організації та проведення повторного голосування
21 квітня 2019 року з чергових виборів Президента України
31 березня 2019 року”:
1. Внести зміни до розпорядження міського голови від
22 лютого 2019 року № 23 “Про передачу комп’ютерної техніки”, а саме
слова “голова комісії Армаш Олена Анатоліївна” замінити на “голова комісії
Конопатська Наталія Володимирівна”.
2. Укласти договір відповідального за зберігання з правом користування
майна та обладнання з вищезазначеним головою окружної виборчої комісії
виборів Президента України територіального виборчого округу № 99
Конопатською Наталією Володимирівною на підставі акта прийняттяпередачі у тимчасове безоплатне користування.
Міський голова

А.РАЙКОВИЧ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від 22 лютого 2019 року

№ 23

Про передачу
комп’ютерної техніки
Керуючись Законом України “Про вибори Президента України”,
статтями 42, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”,
відповідно
до
постанови
Центральної
виборчої
комісії
від
04 березня 2014 року № 31 “Про вимоги до приміщень окружних і
дільничних виборчих комісій з виборів Президента України та приміщень для
голосування, норми забезпечення виборчих комісій з виборів Президента
України транспортними засобами, засобами зв'язку, обладнанням, інвентарем,
оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями, види послуг, які виборчі
комісії можуть закуповувати за рахунок коштів Державного бюджету
України” (зі змінами), постанови Центральної виборчої комісії від
01 лютого 2019 року № 179 “Про затвердження Вимог до програмнотехнічного
комплексу інформаційно-аналітичної системи “Вибори
Президента України” Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Вибори”
окружної виборчої комісії з виборів Президента України”, та враховуючи
постанову Центральної виборчої комісії від 18 лютого 2019 року № 331 “Про
утворення окружних виборчих комісій з виборів Президента України на
чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року” (зі змінами),
відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення Міської ради міста
Кропивницького передати окружній виборчій комісії з виборів Президента
України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року
територіального виборчого округу № 99 (голова комісії Конопатська Наталія
Володимирівна) комп'ютерну та телекомунікаційну техніку згідно з актом
прийняття-передачі у тимчасове безоплатне користування матеріальних
цінностей, що додається з наступним поверненням після припинення
повноважень виборчої комісії.

Міський голова
Ольга Господарикова 24 38 60

А.РАЙКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Розпорядження міського голови
від 22 лютого 2019
№23

АКТ
Прийняття-передачі у тимчасове безоплатне користування окружній
виборчих комісії з виборів Президента України 31 березня 2019 року
по 99 округу матеріальних цінностей, що знаходяться на балансі
Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького

м. Кропивницький

Відповідно до розпорядження міського голови міста Кропивницького від
22 лютого 2019 року № 23 Про передачу комп’ютерної техніки представники
Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького передали, а
матеріально відповідальна особа за зберігання переданих матеріальних
цінностей голова окружної виборчої комісії з виборів Президента України 31
березня 2019 року по 99 округу Конопатська Наталія Володимирівна прийняла
наступне за адресою: м. Кропивницький, вул. Яновського, буд. 60.
№ Найменування матеріальних Інвентарний
з/п
цінностей
номер

Одиниці
виміру

Кількість

Ціна
(грн.)

1

Системний блок (IntelCorei3
8100, MSIH310MPRO-VD,
DDR4 8GB 2666
MHzHyperX FURY
BlackKingston
(HX426C16FB2/8) – 2
шт,SSD 2.5" 250GBSamsung
(MZ-76E250BW), корпус
Logicpower 2008 з блоком
живлення 400W, клавіатура
VINGAKB110BK, миша
A4TechOP-720,DVDRW,Windows 10 PRO)

1014800472

шт

1

18000,00

2

Системний блок (IntelCorei3
8100, MSIH310MPRO-VD,

1014800473

шт

1

18000,00

2
DDR4 8GB 2666
MHzHyperX FURY
BlackKingston
(HX426C16FB2/8) – 2
шт,SSD 2.5" 250GBSamsung
(MZ-76E250BW), корпус
Logicpower 2008 з блоком
живлення 400W, клавіатура
VINGAKB110BK, миша
A4TechOP-720,DVDRW,Windows 10 PRO)
3

Коп’ютер в комплекті
(DualCoreIntelCorei3-2100,
3100 MHz, Asus P8B75-M,
ОЗУ 4 ГБ, НЖМД
ST500DM002-1BD142 (500
ГБ), ASUS DRW-24F1ST),
монітор PHILIPS
196V3LSB/62

101480538

шт

1

5579,00

4

Комп’ютер в комплекті на
базі процесора IntelPentium
G4400 (DualCoreIntelPentium
G4400, 3300 MHz, Asus
H110M-R, ОЗУ 8ГБ, НЖМД
TOSHIBA HDWD105 (500
ГБ, 7200 RPM, SATA-III),
Монітор Philips 223V5

1014800448

шт.

1

13527,00

5

Монітор PHILIPS
243V7QJABF

1113000402/2

шт.

1

4376,00

6

Монітор PHILIPS
243V7QJABF

1113000402/5

шт.

1

4376,00

7

Пристрій безперебійного
живлененняEaton 3S 700VA

1113000498/2

шт.

1

2878,68

8

Пристрій безперебійного
живлененняEaton 3S 700VA

1113000498/3

шт.

1

2878,68

9

Багатофункціональний
пристрій Canon MF4430

1014800384

шт.

1

1710,00

10 Багатофункціональний
пристрій Canon MF4430

1014800406

шт.

1

1990,00

11 Комутатор мережевий
D-LinkDGS-110024 (патч-

1014900540

шт.

1

1759,00

3
корд 5м – 2 шт, патч-корд 2м
– 1шт)
12 Телефакс Panasonic
KX- FT982UA-B
13 Джерело безперебійного
живлення Eaton

1014900386

шт.

1

1392,00

1113000468/13

шт

1

1515,00

Всього передано два системних блока, два монітора, дві клавіатури, дві
миші, два комп’ютера в комплекті (системний блок, монітор, клавіатура, миша)
два багатофункціональних пристрої, два джерела безперервного живлення, один
мережевий комутатор, один телефакс на загальну суму 77981,36 грн (сімдесят
сім тисяч дев'ятсот вісімдесят одна гривня, 36 копійок).
На момент прийняття-передачі матеріальні цінності знаходяться в
робочому стані.

Передали

Прийняли
Терещенко С.П.

(підпис)

Конопатська Н.В.
(підпис)

Голова
комісії

Члени
комісії

Керуючий справами
виконавчого комітету
міської ради
Начальник відділу
інформаційнокомп’ютерного
забезпечення
Начальник відділу
правового забезпечення
Начальник відділу
Заступник начальника
відділу-завідувач сектору
контролю
Заступник начальника
відділу
Старший інспектор
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