
 
УКРАЇНА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від  21 жовтня  2014 року         № 511 

 
 
 
Про передачу комп’ютерної  
техніки  
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України,підпунктом 1 п. «а» ст. 32 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, нормами Закону 
України «Про загальну середню освіту», 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, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 
 

В И Р І Ш И В: 
 
 

1. Передати з балансу комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання – «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними 
класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області» на баланс комунального закладу «Навчально-
виховне об’єднання № 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
позашкільний центр «Школа мистецтв» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» комп’ютерну техніку згідно з  додатком. 

2. Управлінню освіти Кіровоградської міської ради забезпечити передачу 
майна та внесення відповідних змін до бухгалтерських документів.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дригу В.В.  
 
 
 
Секретар міської ради        І. Марковський  
 
 
 
 
Васильєва  245749 
 



         Додаток  
         до рішення виконавчого  
         комітету міської ради  
         21 жовтня  2014 
         № 511 
 
 

Список комп’ютерної техніки, 
що передається з балансу комунального закладу «Навчально-виховне  

об’єднання – «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними 
класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області» на баланс комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
позашкільний центр «Школа мистецтв» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 
 
 
 

№ п/п Назва  Інвентарний номер Кількість  Вартість 
(грн.)  

1 Персональний 
комп’ютер 

«ImpressionP+» 

10480409 1 комплект 3835,0 

2 Персональний 
комп’ютер 

«ImpressionP+» 

10480410 1 комплект 3835,0 

3 Персональний 
комп’ютер «Impression 

P+» 

10480411 1 комплект 3835,0 

4 Персональний 
комп’ютер «Impression 

P+» 

10480412 1 комплект 3835,0 
 

 
 
 
 
 

Начальник управління освіти      Л. Костенко  


