
 
 

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від 22 листопада 2022 року                                                   № 834

Про погодження проєкту рішення 
Кропивницької міської ради 
“Про передачу матеріально-
технічних цінностей”

Керуючись  статтями  140,  144  Конституції  України,  статтями  52,  59
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Виконавчий комітет
Кропивницької міської ради 

В И Р І Ш И В:

1. Погодити проєкт рішення Кропивницької міської ради “Про передачу
матеріально-технічних цінностей”, що додається.

2. Управлінню з питань запобігання і виявлення корупції забезпечити
внесення 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

Вікторія Чубар 35 83 80



ПОГОДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
22 листопада 2022 року № 834

Проєкт

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від “____” _______________ 2022 року                                                      № _______

Про передачу 
матеріально-технічних 
цінностей
 

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 Міської програми профілактики та
протидії  злочинності  “Безпечне  місто” на  2021-2023 роки,  затвердженої
рішенням  міської  ради  від  02  лютого 2021 року  №  93, (зі  змінами)
Кропивницька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Передати  матеріально-технічні  цінності з  балансу  Виконавчого
комітету  Кропивницької  міської  ради на  баланс військової  частини  3011
Національної гвардії України загальною вартістю 976 000,00 грн (дев'ятсот
сімдесят шість тисяч гривень 00 копійок) згідно з додатком.

2. Управлінню з питань запобігання і виявлення корупції забезпечити
оформлення документів прийняття-передачі матеріально-технічних цінностей
згідно з чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійні комісії
міської ради з питань бюджету та податкової політики та з питань місцевого
самоврядування, прав і свобод людини, депутатської етики та регламенту.

Секретар міської ради                                                               Олег КОЛЮКА

Вікторія Чубар 35 83 80



Додаток
до рішення Кропивницької міської ради
“___”___________ 2022 року № _____

ПЕРЕЛІК
матеріально-технічних цінностей, що передаються 

на баланс військової частини 3011 Національної гвардії України

№
з/п

Найменування 
матеріально-технічних цінностей

К-
сть

Один.
виміру

Ціна за
одиницю
без ПДВ

(грн)

Ціна за
одиницю з
ПДВ (грн)

Загальна
вартість

(грн)

1 Система аудіо-, фото-, відеофіксації та 
зберігання інформації у складі:
- портативна натільна відеокамера — 
відеокамера Hikvision DS-
MCW406/32G/GPS/WIFI (O-STD) – 30 шт.;
- станція заряджання і копіювання даних 
Hikvision DS-MDS003/2T/8 – 1 шт.;
- розширена док-станція на 8 слотів 
Hikvision-MDS003-Е – 3 шт.;
- сервер для оброблення інформації — 
Компютер персональний 2Е Rational Intel i7-
11700K/H570/64/500F+500F+2000+2000/int/
win10/CQ-01B-U3-OP/500W – 1 шт.;
- монітор Asus VZ24EHE – 2 шт.;
- комплект Logitech MK270 – 1 шт.;
- джерело безперебійного живлення 
EnterGentie EG-UPS-PS2000-01 – 1 шт.;
- жорсткий диск 6TБ ST600NM021A – 5 шт.;
- програмна продукція Базовий пакет 
відеоспостереження Програмна продукція 
Модуль HikCentral-P-VSS-Base/0Ch – 1 шт.;
- програмна продукція Пакет розширення —
підключення  док-станції  Програмна
продукція  Модуль  HikCentral-P-
DocKStation-1Unit – 1 шт.

1 комплект 813333,33 976000,00 976000,00

Всього 1 комплект 976000,00

Всього: 1 (одна) одиниця найменування  матеріально-технічних
цінностей на загальну суму  976 000,00 грн (дев'ятсот сімдесят шість тисяч
гривень 00 копійок).

Начальник управління з питань
запобігання і виявлення корупції                                  Олександр ШИШКО


