
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
 

від «_____» _______________  2020 року      № ________ 
 

Про надання дозволу  
на передачу будівлі 
 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтями 29,  60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Міської ради 
міста Кропивницького від 18 серпня 2020 року № 3333 «Про створення 
комунальної установи «Міський центр професійного розвитку педагогічних 
працівників» Міської ради міста Кропивницького», Положенням про порядок 
списання та передачі майна, що належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Кіровограда, затвердженим рішенням 
виконавчого комітету міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099,  
Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Дати дозвіл на передачу будівлі по вул. Гоголя, 125  площею  

676,4 кв. м з балансу комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та юнацької 
творчості «Оберіг» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» на 
баланс комунальної установи «Міський центр професійного розвитку 
педагогічних працівників» Міської ради міста Кропивницького. 
 

2. Управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького підготувати 
необхідні документи щодо прийняття-передачі будівлі, зазначеної у пункті 1. 

 

 3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до 

розподілу функціональних повноважень.  
 
  

 
Міський голова        Андрій  РАЙКОВИЧ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Олена Ткаченко  35 83 46 



Доопрацьовано 07.10.2020  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
 

від «_____» _______________  2020 року      № ________ 
 

Про надання дозволу  
на передачу будівлі 
 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтями 29,  60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Міської ради 
міста Кропивницького від 18 серпня 2020 року № 3333 «Про створення 
комунальної установи «Міський центр професійного розвитку педагогічних 
працівників» Міської ради міста Кропивницького», Положенням про порядок 
списання та передачі майна, що належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Кіровограда, затвердженим рішенням 
виконавчого комітету міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099,  
Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Дати дозвіл на передачу будівлі по вул. Гоголя, 125  площею  

676,4 кв. м з балансу комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та юнацької 
творчості «Оберіг» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» на 
баланс комунальної установи «Міський центр професійного розвитку 
педагогічних працівників» Міської ради міста Кропивницького. 
 

 2. Дати дозвіл на передачу комп’ютерного  обладнання з балансу 

Центру методичного та соціально-психологічної служби управління 

освіти Міської ради міста Кропивницького на баланс комунальної 

установи «Міський центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Міської ради міста Кропивницького згідно з додатком. 
 

3. Управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького 
підготувати необхідні документи щодо прийняття-передачі будівлі та 
комп’ютерного обладнання, зазначених у пунктах 1, 2. 

 

 4. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до 

розподілу функціональних повноважень.  
 
  
 
Міський голова        Андрій  РАЙКОВИЧ  
 
Олена Ткаченко  35 83 46 



 

Додаток   

до рішення Виконавчого комітету  

Міської ради міста Кропивницького  

« ___» _________ 2020 року № ____  

  

ПЕРЕЛІК  

комп’ютерного обладнання, яке передається з Центру 

методичного та соціально-психологічної служби управління 

освіти Міської ради міста Кропивницького на баланс 

комунальної установи «Міський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Міської ради міста Кропивницького  

 

№ 

п/п 

Установа, яка 

передає 

Установа, яка 

приймає 

Найменування Інвентарний 

номер 

Кіль- 

кість 

1 2 3 4 5 6 

1. Центр 

методичного та 

соціально-

психологічної 

служби 

управління 

освіти Міської 

ради міста 

Кропивницького 

Комунальна 

установа 

«Міський центр 

професійного 

розвитку 

педагогічних 

працівників» 

Міської ради 

міста 

Кропивницького 

Ноутбук 

"ASER 

ASPIRES" 

101460095 1 

Ноутбук 

"ASER 

ASPIRES" 

101460096 1 

Ноутбук 

"ASER 

ASPIRES" 

101460097 1 

Ноутбук 

"ASER 

ASPIRES" 

101460098 1 

Ноутбук 

"ASER 

ASPIRES" 

101460099 1 

Ноутбук 

"ASER 

ASPIRES" 

101460100 1 

Ноутбук 

"ASER 

ASPIRES" 

101460101 1 

Ноутбук "ASER 

ASPIRES" 

101460102 1 

Ноутбук 

"ASER 

ASPIRES" 

101460103 1 

 

 



 

2 

  Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 

   Ноутбук 

"LENOVO " 

101460080 1 

Ноутбук 

"LENOVO " 

101460079 1 

Ноутбук 

"LENOVO " 

101460081 1 

Комп'ютер 

"LG" 

10480062 1 

Комп'ютер 

"IMPRESSION 

10480063 1 

Комп'ютер 

"LG" 

10480060 1 

Комп'ютер 

"ASUS" 

10480036 1 

Комп'ютер 

"CELERON" 

10480042 1 

Комп'ютер 

"IMPRESSION 

10480064 1 

Проектор 

"EPSON" 

10490042 1 

Інтерактивна 

панель 

101480093 1 

   Всього  20 

 

 

 

Начальник управління освіти           Лариса КОСТЕНКО 
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