
                                                                                                                
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
               Проект № 3954 
 
від 16 грудня 2014 року                      № 3758 
 
 
Про передачу майна  
 

Керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно                                  
до статей  26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
рішення Кіровоградської міської ради від 11 листопада 2014 року № 3616 "Про 
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року  
№ 2748 "Про міський бюджет на 2014 рік", Положення про порядок списання та 
передачі майна, що належить до комунальної власності територіальної громади 
міста Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради                
від 11 грудня 2012 року № 2099, враховуючи лист командира військової      
частини – польова пошта В2336 від 14 листопада 2014 року № 2046,  
Кіровоградська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Передати майно з балансу  управління з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради на баланс 
військової частини – польова пошта В2336 згідно з додатком. 

2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення Кіровоградської міської ради забезпечити оформлення документів 
прийняття-передачі майна згідно з чинним законодавством. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 
розвитку та заступника міського голови згідно з розподілом функціональних 
повноважень. 
 
 
Секретар міської ради        І. Марковський 
 
 
Шевцова  22 86 20   
 



     Додаток 
до рішення Кіровоградської    
міської ради 

                                                                              16 грудня 2014 року 
                                                                              № 3758 

 
 

ПЕРЕЛІК 
майна, що передається на баланс 

військової частини – польова пошта В2336 
  

  
№ 
з/п 

Найменування Од. 
виміру 

Кількість Вартість, 
грн 

Сума, 
грн 

1 Комплект тентів загальною 
площею 120 кв.м "Terra 
Incognita Tarp 3x4 (хаки)" 

шт. 3 4716,00 14148,00 

2 Комплект: рідкопаливний 
пальник "Optimus Nova" + 
ємність для палива "Optimus 
FUEL L 1.0 Liter /Child Safe" 

шт. 6 2897,00 17382,00 

3 Комплект: рідкопаливний 
пальник "Optimus Nova+" + 
ємність для палива "Optimus 
FUEL Bottles M 0.6 Liter" 

шт. 4 3003,00 12012,00 

4 Комплект: рідкопаливний 
пальник "Optimus Nova+" + 
ємність для палива "Optimus 
FUEL L 1.0 Liter /Child Safe" 

шт. 6 3079,00 18474,00 

   
 

Загальна  вартість  майна –  62016,00 грн (шістдесят дві тисячі шістнадцять 
гривень 00 копійок) 
 
 
 
 
Начальник управління з питань  
надзвичайних ситуацій  
та цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради                                                            С.Коваленко 
 

 


