
                                                                                 

                  

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 29 травня 2019 року                                 № 306 
 

 

 

Про безоплатну передачу майна 

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, відповідно                                  

до підпункту 1 пункту “а” статті 29 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Положення про порядок списання та передачі 

майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, 

затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099,                 

(зі змінами), Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 

наслідків на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від                    

23 лютого 2016 року № 67, (зі змінами), враховуючи лист начальника 

управління охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького від                    

26 березня 2019 року № 1095, Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького   
 

В И Р І Ш И В : 
 

1. Передати майно з балансу управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста 

Кропивницького на баланс закладів охорони здоров’я міста Кропивницького 

згідно з додатком.   

 

2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Міської ради міста Кропивницького забезпечити оформлення 

документів прийняття-передачі майна згідно з чинним законодавством. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                     А.ТАБАЛОВ 
  

 

 

 
Олександр Безеда 22 86 20   



 

Додаток 

до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

від 29 травня 2019 року № 306 

 

 

ПЕРЕЛІК 

майна, що передається на баланс закладів охорони здоров’я 

міста Кропивницького 

 
№ 

з/п 

Заклад охорони 

здоров’я 

Найменування 

майна 

Од. 

виміру 

Кількість, 

шт. 

Ціна, 

грн 

Сума, 

грн 

1 КЗ «Міський 

пологовий будинок з 

функціями 

перинатального 

центру ІІ рівня» 

Пожежний гідрант 

ПГП – 1000 

(в комплекті з 

підставкою) 

шт. 1 3510,300 3510,30 

2 КЗ «Кіровоградська 

міська лікарня 

швидкої медичної 

допомоги» 

Пожежний гідрант 

ПГП – 1000 

(в комплекті з 

підставкою) 

шт. 2 3510,300 7020,60 

3 КЗ «Міська лікарня 

№ 2 ім. Святої Анни                              

м. Кропивницького» 

Пожежний гідрант 

ПГП – 1250 

(в комплекті з 

підставкою) 

шт. 1 3669,500 3669,50 

4 Кіровоградська 

міська дитяча 

лікарня 

Пожежний гідрант 

ПГП – 1500 

(в комплекті з 

підставкою) 

шт. 2 4000,500 8001,00 

Загальна  вартість  майна –   22 201,40 грн   (двадцять дві тисячі двісті одна 

гривня 40 копійок) 

 

 

 

Начальник управління з питань  

надзвичайних ситуацій  

та цивільного захисту населення                                          С.КОВАЛЕНКО 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                              

                

 


