
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

від 10 березня 2016 року                                        № 138 
 

 
 

Про погодження проекту рішення  
Кіровоградської міської ради  
“Про передачу паливно- 
мастильних матеріалів ” 
 

Керуючись ст. 140 Конституції України, відповідно до ст.  52 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи протокольне 
рішення № 4 від 17 січня 2016 року міської комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо попередження 
надзвичайних подій та недопущення їх переростання у надзвичайні ситуації, з 
метою забезпечення виконання повноважень органів місцевого самоврядування 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради   

 
В И Р І Ш И В: 

 

 1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради “Про передачу 
паливно-мастильних матеріалів”, що додається. 

2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення Кіровоградської міської ради забезпечити внесення даного проекту 
рішення на розгляд міської ради.  

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

 
 
 
Міський голова                                                                                        А.Райкович 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гненний 22 86 20 
                                                                 



 ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради               
10 березня 2016   
№ 138    

                                                                         

Проект  
 

У К Р А Ї Н А 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від “___”_____________ 2016 року                     №_______ 
 
Про передачу паливно- 
мастильних матеріалів 

 
 
 
 

Керуючись ст. 143 Конституції України, відповідно до  ст.  26, 60 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів 
України від 30 вересня 2015 року № 775 “Про затвердження Порядку створення 
та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій” міська рада 
 
 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Передати паливно-мастильні матеріали з балансу управління з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кіровоградської 
міської ради на баланс: 

1) 1 Державному пожежно-рятувальному загону УДСНС України у 
Кіровоградській області бензин А-92 в кількості 200 (двісті) літрів на суму 
1734,00 гривень (одна тисяча сімсот тридцять чотири гривні 00 копійок); 

2) Аварійно-рятувальному загону спеціального призначення УДСНС 
України у Кіровоградській області дизельне паливо в кількості 900 (дев’ятсот) 
літрів на суму 17550,00 гривень (сімнадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят гривень                          
00 копійок); 

2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення Кіровоградської міської ради забезпечити оформлення документів 
прийняття-передачі матеріалів 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 з питань діяльності виконавчих органів 
ради Грабенка О.В. 
 
 
Міський голова                                                                                        А.Райкович 
 
Гненний  22 86 20 


