Проект № 2438

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від “____” ____________ 2019 року

№ ____

Про передачу майна
Керуючись статтями 140, 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 Кіровограда, затвердженим рішенням міської
ради від 11 грудня 2012 року № 2099, відповідно до Програми матеріальної
підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 27 червня 2017 року № 982, Міська
рада міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1. Передати майно з балансу Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького на баланс Департаменту патрульної поліції Національної
поліції України для Управління патрульної поліції в Кіровоградській області
загальною вартістю 115126,00 грн (сто п’ятнадцять тисяч сто двадцять шість
гривень 00 копійок) згідно з додатком.
2. Відділу з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з
правоохоронними та контролюючими органами забезпечити оформлення
документів прийняття-передачі майна згідно з чинним законодавством
України.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та
соціально-економічного розвитку.

Міський голова
Вікторія Чубар 24 64 86

А. РАЙКОВИЧ

Додаток
до рішення Міської ради
міста Кропивницького
“___” _________ 2019 року№ ____
ПЕРЕЛІК
майна, що передається на баланс Департаменту патрульної поліції
Національної поліції України для Управління патрульної поліції в
Кіровоградській області
№ Найменування товару
з/п
1

2

Одиниця Кількість Ціна за Загальна
виміру
одиницю вартість
(грн)
(грн)
3

4

5

6

1 Комплект меблів

шт.

1

2 Фара головного світла передня ліва

шт.

1

5700,00

5700,00

3 Фара головного світла передня права

шт.

1

5700,00

5700,00

4 Підкрильник передній лівий

шт.

2

1280,00

2560,00

5 Підкрильник передній правий

шт.

2

1280,00

2560,00

6 Лампа Н11

шт.

20

52,60

1052,60

97 554,00 97 554,00

всього 115126,00

Начальник відділу з питань
запобігання і виявлення корупції та
взаємодії з правоохоронними та
контролюючими органами

О. ШИШКО

