
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

від " 13 "  вересня  2016 року            №  493 
  
 
Про надання згоди на безоплатну  
передачу матеріальних цінностей 
 
 

Керуючись ст. 143 Конституції України, підпунктом 1 п. "а" ст. 29, 
частиною 5 ст. 60 Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Положенням про порядок списання та передачі майна, що належить до 
комунальної власності територіальної громади міста Кіровограда, 
затвердженим   рішенням  Кіровоградської  міської  ради  від  11  грудня  
2012 року № 2099, зважаючи на лист КП «Управління будинками 
Кіровоградської міської ради» від 06.07.2016 року № 23 щодо надання згоди 
на передачу матеріальних цінностей, виконавчий комітет Кіровоградської 
міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Дати згоду на безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу 
управління власності та приватизації комунального майна Кіровоградської 
міської ради на баланс КП «Управління будинками Кіровоградської міської 
ради» згідно з додатком. 
 2. Управлінню власності та приватизації комунального майна 
Кіровоградської міської ради спільно з КП «Управління будинками 
Кіровоградської міської ради» підготувати необхідні документи щодо 
прийняття - передачі матеріальних цінностей згідно з діючим законодавством 
України.   
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О. В. 
 
 
 
Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради      О. Мосін  
 
 
Бедлінська 24 62 64 
 



 

Додаток  
до рішення виконавчого комітету  
Кіровоградської міської ради  
„ 13 ”  вересня  2016   
№  493  

 
 
 
 

ПЕРЕЛІК 
матеріальних цінностей, на які надається згода на безоплатну передачу з 

балансу управління власності та приватизації комунального майна 
Кіровоградської міської ради на баланс КП «Управління будинками 

Кіровоградської міської ради» 
 

Найменування Кількість 
Балансова 
вартість, 

грн 
Знос, грн 

Комплект офісних меблів  4905,00 4905,00 
- столи комп’ютерні 3   
- шафа плательна 1   
- тумба дводверна 1   
- стіл маленький 1   

Стільці офісні 3 300,00 - 
Стільці на колесах 2 306,00 - 

 
 
 
 
Начальник управління власності та 
приватизації комунального майна 
Кіровоградської міської ради       О. Колюка 
 
 
 
 
 
 
 


