
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від " 27 " грудня 2022 року         № 965 

 

Про відпуск  

матеріальних цінностей 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктами 3 пункту 

«а» статті 36-1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи Порядок створення та використання місцевого матеріального 

резерву Кропивницької міської територіальної громади для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затверджений рішенням 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 03 листопада 2022 року 

№ 768, протокол позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 20 грудня 2022 року № 22,  

з метою задоволення потреб постраждалого населення із інших населених 

пунктів України Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Комунальному підприємству «Житлово-експлуатаційна організація  

№ 1» Кропивницької міської ради», комунальному підприємству «Житлово-

експлуатаційна організація № 2» Кропивницької міської ради», комунальному 

підприємству «Житлово-експлуатаційна організація № 3» Кропивницької 

міської ради», комунальному підприємству «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» забезпечити відпуск 

матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву Кропивницької 

міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій для задоволення потреб постраждалого населення із 

інших населених пунктів України, а саме Калинівській селищній військовій 

адміністрації згідно з додатком 1, військовій частині А7053 згідно  

з додатком 2. 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 
 

 

 

Секретар міської ради      Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

Тетяна Шпильова 35 83 62 

 

 



Додаток 1 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  

« 27 » грудня 2022 року № 965 
 

ПЕРЕЛІК 

матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву 

Кропивницької міської територіальної громади для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій для задоволення потреб 

постраждалого населення Калинівської селищної військової 

адміністрації 

 

 
№ 

з/п 

Найменування 

підприємства 

Назва  

матеріальних цінностей 

Одиниця 

виміру 

Кількість 

1. КП «ЖЕО № 2» 

КМР» 

скоба будівельна шт 500 

цвяхи 4 х 100 мм кг 55,8 

провід ПСВ 2 х 1,5 м 500 

лопата штикова шт 30 

держак для лопати 1,2 м шт 30 

сокира з ручкою 1000 гр шт 15 

ножівка столярна полір. 

400 мм 

шт 10 

мішок п/п 55 х 105 шт 2000 

2. КП «ЖЕО № 3» 

КМР» 

пиломатеріал обрізний куб. м 4 

3. КП «ЖЕО № 4» 

КМР» 

бензопила Vitals BKZ 

4518n15»2,3 кс С76632 

шт 

 

2 

плівка п/ет технічна  

1500 х 0,15 

пог.м 700 

драбина універсальна із  

3-х частин 3 х 7 (Китай) 

L=4,53 м 

шт 1 

 

 

 

 

Начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства    Віктор КУХАРЕНКО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  

« 27 » грудня 2022 року № 965 

 

ПЕРЕЛІК 

матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву 

Кропивницької міської територіальної громади для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій для задоволення потреб 

постраждалого населення військовій частині А7053 
 

 

№ 

з/п 

Найменування 

підприємства 

Назва  

матеріальних цінностей 

Одиниця 

виміру 

Кількість 

1 2 3 4 5 

1. КП «ЖЕО № 1» 

КМР» 

плівка п/ет технічна  

1500 х 0,200 

пог.м 400 

2. КП «ЖЕО № 2» 

КМР» 

мішок п/п 55*105 шт 2000 

бензопила VERANDO, 

VRS22G 2.9 к.с., шина  

38 см, 2,2 кВт 

шт 3 

бензопила Світязь  

БП-45-16 PRO, шина 40 см  

3,5 кВт, 4,7 к.с 

шт 1 

електроди Моноліт РЦ 

діам. 3 (уп. 2, 5 кг) 

кг 100 

круг армований відрізний 

125 х 1,2 х 22 

НовоАбразив 

шт 100 

лопата штикова шт 70 

держак для лопати 1,2 м шт 70 

3. КП «ЖЕО № 3» 

КМР» 

цвяхи 5*150 мм т 0,6 

дріт зварювальний СВ-08 

діам. 3 

кг 50 

дріт ОК т/о дм.3 т 0,202 

пиломатеріал обрізний  куб м 4 

4. КП «ЖЕО № 4» 

КМР» 

інвертор зварювальний 

PRO-CRAFT industrial 

RWI-350 

шт 1 

інвертор зварювальний 

PRO-CRAFT industrial 

RWI-320 

шт 1 

дріт мідний ПВС 2 х 1,5 м 500 

драбина універсальна із  

3-х частин 3х7 (Китай) 

L=4,53 

шт 2 

сітка затіняюча h-4,0 м 

(рул.50 м) 45 

м 50 

     

     

     

     

     

     



2 

Продовження додатка 2 

1 2 3 4 5 

  сокира буд. з ручкою 1 кг шт 27 

ножівка по дереву з 

тефлоновим покриттям 

450 мм TornadoBERG 

шт 10 

плоскогубці 200-А шт 3 

молоток слюсарний 0,4 кг 

з фіберглас. ручкою 

шт 3 

ключі рожково-накидні  

13-22 мм (набір 12 шт.) 

(35D758) 

шт 3 

плівка п/ет технічна  

1500 х 0,200 

пог.м 400 

 

 

 

Начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства               Віктор КУХАРЕНКО 
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