
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від «24» грудня 2013 року            № 730 
 
 
 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради 
«Про передачу фарби» 

 
 
Керуючись ст. 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до 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, та метою реалізації регіонального проекту 
«Історія рідного краю» виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
 1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради                     
«Про передачу фарби », що додається. 

2. Відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради забезпечити 
внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради на чергову сесію. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності  виконавчих  органів ради Дригу В.В. 

 
 
 

Міський голова         О. Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Андрєєва 24 25 70 



                 ПОГОДЖЕНО 
                 Рішення виконавчого комітету 
                 Кіровоградської міської ради  
                 «24» грудня 2013 
                 № 730 
                 Проект 

 
У К Р А Ї Н А 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від «____» ____________ 2013 року     № ________ 

 
Про передачу фарби 

 
Керуючись ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно до 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, та метою реалізації регіонального проекту 
«Історія рідного краю» виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Передати безоплатно з балансу відділу культури і туризму 

Кіровоградської міської ради на баланс Кіровоградської обласної 
громадської організації «Інформаційно-ресурний центр» фарбу в кількості 
155 кг (сто п’ятдесят п’ять кілограмів) загальною вартістю 4800,35 грн. 
(чотири тисячі вісімсот гривень 35 копійок). 

2. Відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради 
передати фарбу згідно з діючим законодавством України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і 
спорту та молодіжної політики та заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Дригу В.В. 
 
 
 
Міський голова         О. Саінсус 
 
 
 
Андрєєва 24 25 70 


