
Проєкт № 1203

   

  КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
 № 3954

від “____”_____________ 2022 року №______

Про передачу 
матеріальних цінностей

Керуючись  статтями  143,  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,  затвердженим  рішенням  міської  ради  від
11 грудня 2012 року № 2099, на виконання Міської програми профілактики та
протидії  злочинності  “Безпечне  місто” на  2021-2023 роки,  затвердженої
рішенням  міської  ради  від  02  лютого 2021 року  №  93 (зі  змінами),
Кропивницька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Передати  товар з  балансу  Виконавчого  комітету  Кропивницької
міської  ради на  баланс Головного  управління  Національної  поліції  в
Кіровоградській  області загальною  вартістю  149  999,98 грн  (сто  сорок
дев’ять  тисяч  дев'ятсот  дев'яносто  дев'ять  гривень 98 копійок)  згідно  з
додатком.

2. Управлінню з питань запобігання і виявлення корупції забезпечити
оформлення  документів  прийняття-передачі  товару  згідно  з  чинним
законодавством України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
міської ради з питань бюджету та податкової політики та з питань місцевого
самоврядування, прав і свобод людини, депутатської етики та регламенту.

Секретар міської ради                                                               Олег КОЛЮКА

Вікторія Чубар 35 83 80



                                                                    Додаток
              до рішення Кропивницької міської ради

                                       “ ___ ” __________2022 року  № ___ 

ПЕРЕЛІК
матеріальних цінностей, що передаються на баланс Головного

управління Національної поліції в Кіровоградській області

№
з/п

Найменування 
матеріальних цінностей

Кіль-
кість

Один.
виміру

Ціна за
одиницю

(грн)

Сума  
 (грн)

1 2 3 4 5 6

1
Декоративна штукатурка 
(короїд)

175 кг 29,79 5213,25

2
Шпаклівка полімерцементна 
армована Ceresit CT 29

149,036 кг 9,52 1418,82

3 Шпаклівка клейова 0,080482 т 14002,45 1126,95

4

Умивальник 1-ої величини 
фаянсовий в комплекті з 
фаянсовим п'єдесталом, 
випуском та сифоном

1 компл 2495,00 2495,00

5
Унітаз керамічний з косим 
випуском, гнучким шлангом  
та змивним бачком

1 компл 2288,00 2288,00

6 Стіл офісний 2 шт 4148,92 8297,84

7
Шафа для зберігання 
верхнього 
одягу/двустулковий/ШД-2А

1 шт 3406,49 3406,49

8
Стілець напівм'який 
никельований С-12

6 шт 1200,00 7200,00

9 Стілець поворотний 2 шт 2558,54 5117,08
10 Шафа для документів 2 шт 3262,79 6525,58
11 Жалюзі 6 шт 851,00 5106,00

12
Електронагрівач SUPER LUX 
NTS 50 (80л)

1 шт 2970,00 2970,00

13
Плитки керамічні глазуровані 
для внутрішнього 
облицювання стін

10,1 м2 268,00 2706, 80

14 Плитки керамічні для підлоги 21,4302 м2 310,00 6643,36

15
Дисперсія полівінілацетатна не
пластифікована

82,92798 кг 88,90 7372,30

16 Шпалери покращені тиснені 89,07555 м2 79,00 7036,97

17

Лінолеум  полівінілхлоридний 
на теплозвукоізолювальній 
підоснові, марка ПР-ВТ, ВК-
ВТ, ЭК-ВТ, товщина 3,6 м

13,2804 м2 305,00 4050,52



2
Продовження додатка

18

Шлакопортландцемент 
загальнобудівельного та 
спеціального призначення, 
марка 400

1,61202 т 2972,00 4790,92

19 Бруківка  для вимощення 40,40808 м2 387,79 15669,85

20

Щебінь із природного каменю 
для будівельних робіт, фракція 
40-70 мм, марка М1000 і 
більше

7,93498 м3 651,00 5165,67

21
Щиток з запобіжниками та 
лічильником в комплекті

1 шт 1058,00 1058,00

22 Лак ALPINA для підлоги 2 шт 943,29 1886,58

23

Світильник світлодіодний 
(LED) накладний 600х600 
5000К ІР21 VIDEX ART 
VIDEX 40WIP21 

6 шт 449,00 2694,00

24
Блоки дверні марки ДГ21-10 
(поставка комплектна)

4 шт 9940,00 39760,00

Всього: 149 999,98

Всього: 24 (двадцять чотири) одиниці найменування товару на загальну
суму  149 999,98 грн (сто сорок  дев’ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять
гривень 98 копійок) .

Начальник управління з питань
 запобігання і виявлення корупції                                 Олександр ШИШКО



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення міської ради № 1203
“Про передачу матеріальних цінностей”

Відповідно до пункт 3 частини другої  статті  38 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” до делегованих повноважень виконавчих
органів  міських рад належить  вирішення спільно з  відповідними органами
Національної поліції питань щодо створення належних умов для служби та
відпочинку поліцейських.

З  метою  забезпечення  співпраці  на  засадах  партнерства,  підвищення
рівня публічної безпеки та порядку, охорони прав і свобод людини та протидії
злочинності  03 лютого 2021 року підписано Меморандум про співпрацю та
партнерство  між  Головним  управлінням  Національної  поліції  в
Кіровоградській області та Кропивницькою міською радою.

В рамках співпраці міської влади та обласної поліції, що визначена цим
меморандумом,  на  території  мікрорайону  Нового  відкрилася  поліцейська
станція  —  офіс  поліцейського  офіцера  громади.  Кошти  на  ремонт  і
облаштування приміщення, було виділено із міського бюджету відповідно до
заходів з реалізації Міської програми профілактики та протидії злочинності
«Безпечне місто».  

З метою передачі матеріальних цінностей, що що були використанні під
час  вищевказаних  заходів,  на  баланс  Головного  управління  Національної
поліції  в  Кіровоградській  області  управлінням  з  питань  запобігання  і
виявлення корупції підготовлено проєкт рішення міської ради “Про передачу
матеріальних цінностей”, що вноситься на розгляд постійних комісій міської
ради  з питань бюджету та податкової політики, а також з питань місцевого
самоврядування, прав і свобод людини, депутатської етики та регламенту.

Начальник управління з питань
запобігання і виявлення корупції                                  Олександр ШИШКО

Вікторія Чубар 35 83 80


