
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від «12»   вересня  2017 року             № 411 

 

 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 

від 13 жовтня 2016 року № 545 

«Про передачу книг 

«Відрядження до пекла» 

 

Керуючись підпунктом 1 п. «а» ст. 29, 52, 59 Закону України                   

«Про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий комітет Кіровоградської 

міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 13 жовтня 2016 року № 545 «Про передачу книг «Відрядження до 

пекла», а саме у пункті 1 виключити слова «до департаменту культури, 

туризму та культурної спадщини Кіровоградської обласної державної 

адміністрації 20 (двадцять) примірників загальною вартістю 1287 грн 00 коп. 

(тисяча двісті вісімдесят сім гривень 00 копійок)». 

 

 

 

Міський голова          А.Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бреус 24 25 70 

 



У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від «  13  »   жовтня   2016 року        № 545 

 

 

 

Про передачу книг 

«Відрядження до пекла» 
 

Керуючись підпунктом 1 п. «а» ст. 29 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 з метою реалізації п. 1.7 заходів 

щодо реалізації Програми розвитку культури і туризму в м. Кіровограді на 

2016 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 23 лютого 

2016 року № 76, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Передати безоплатно з відділу культури і туризму Кіровоградської 

міської ради до управління освіти Кіровоградської міської ради книги 

«Відрядження до пекла» С. Колесникова в кількості 150 (сто п’ятдесят) 

примірників загальною вартістю 9652 грн 50 коп. (дев’ять тисяч шістсот 

п’ятдесят дві гривні 50 копійок), до Кіровоградської обласної організації 

Національної спілки письменників України 20 (двадцять) примірників 

загальною вартістю 1287 грн 00 коп. (тисяча двісті вісімдесят сім гривень               

00 копійок), до Кіровоградської міської ветеранської організації «Союз 

Чорнобиль України» 20 (двадцять) примірників загальною вартістю                   

1287 грн 00 коп. (тисяча двісті вісімдесят сім гривень 00 копійок), до 

департаменту культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської 

обласної державної адміністрації 20 (двадцять) примірників загальною 

вартістю 1287 грн 00 коп. (тисяча двісті вісімдесят сім гривень 00 копійок). 

2. Відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради передати 

книги згідно з діючим законодавством України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський голова          А.Райкович 
 

 

 

Назарець 22 25 33 
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