
  

   

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
 КРОПИВНИЦЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ 

від  “13” квітня 2021 року       № 204

Про погодження проєкту рішення  
Кропивницької міської ради
“Про передачу майна”

Керуючись  статтями  143,  144  Конституції  України,  статтею  52  Закону
України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  на  виконання
розділів І,  ІІІ  заходів  щодо забезпечення виконання  Програми  територіальної
оборони  та  підтримання  постійної  мобілізаційної  готовності  міста
Кропивницького  на  2019  -  2021  роки,  затвердженої  рішенням  міської  ради
від 31 січня 2019 року № 2279, Виконавчий комітет  Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

1.  Погодити проєкт рішення Кропивницької  міської  ради “Про передачу
майна”, що додається.

2.  Сектору мобілізаційної  роботи та  територіальної  оборони забезпечити
внесення даного проєкту рішення на розгляд міської ради.

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

Секретар міської ради  Олег КОЛЮКА

Віктор Лєвашов 35 83 91



ПОГОДЖЕНО 

Рішення  Виконавчого комітету 
   Кропивницької міської ради

“13”  квітня  2021 року № 204
   Проєкт

  КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
 № 3954

від “____”_____________ 20___ року №______

Про передачу майна

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтями  26, 60 Закону
України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  Положенням  про  порядок
списання  та  передачі  майна,  що  належить  до  комунальної  власності
територіальної громади міста, затвердженим рішенням міської ради від 11 грудня
2012  року  №  2099,  на  виконання  розділів І,  ІІІ  заходів  щодо забезпечення
виконання  Програми  територіальної  оборони  та  підтримання  постійної
мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2019-2021 роки, затвердженої
рішенням  міської  ради  від  31  січня  2019  року  №  2279,  враховуючи  лист-
звернення військового  комісара  Кропивницького  міського територіального
центру  комплектування  та  соціальної підтримки  від  11  березня 2021 року
№ 8/764, Кропивницька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати майно з балансу Виконавчого комітету Кропивницької міської
ради на  баланс Кропивницького  міського  територіального  центру
комплектування та соціальної підтримки загальною вартістю 49 980,00 грн (сорок
дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят гривень  00 копійок) згідно з додатком.

2.  Сектору мобілізаційної  роботи та  територіальної  оборони забезпечити
оформлення  документів  прийняття-передачі  майна  згідно  з  чинним
законодавством України.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету та податкової політики.

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Віктор Лєвашов 35 83 91



                   Додаток
              до рішення Кропивницької міської ради 

                                       “ ___ ” __________20__ року  № ___ 

ПЕРЕЛІК
майна, що передається на баланс Кропивницького  міського

територіального центру комплектування та соціальної підтримки

№
з/п

Найменування товару Одиниця
виміру

Кількість Ціна без
ПДВ
(грн)

Сума без ПДВ 
(грн)

1 Талони на відпуск Бензину А-95 л 1 616,820 21,741 35 152,50

2 Талони на відпуск Дизельного 
палива

л 300 21,658 6 497,50

Разом: 41 650,00

ПДВ: 8 330,00

Всього: 49 980,00

      Всього: 2 (дві) одиниці найменування Товару на загальну суму  49 980,00 грн
(сорок дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят гривень  00 копійок).

Завідувач сектору мобілізаційної
роботи та територіальної оборони Віктор ЛЄВАШОВ 


