
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорокової сесії  шостого скликання 

 

 

13 листопада 2014 року                                                                                            № 205   

 

Про  прийняття майна в рамках діяльності „Ініціатива захисту прав та 

представлення інтересів місцевого самоврядування в Україні (ДІАЛОГ)“  
 

 З метою реалізації в місті Пирятині  проекту міжнародної технічної 

допомоги „Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого 

самоврядування в Україні (ДІАЛОГ)“, фінансованого Агенством США з 

міжнародного розвитку під наглядом та контролем за майном Всеукраїнської 

асоціації органів місцевого самоврядування „Асоціація міст України“ для 

виконання контракту № 121-А-00-10-00703-00 від 30.04.2010, керуючись 

статтями 10, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, міська 

рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Прийняти на безоплатній основі від Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування „Асоціація міст України“ на підставі Угоди про 

співробітництво з Агенством США з міжнародного розвитку в рамках проекту 

міжнародної технічної допомоги „Ініціатива захисту прав та представлення 

інтересів місцевого самоврядування в Україні (ДІАЛОГ)“ на баланс виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради  майно (комп’ютерна техніка) з правом 

власності та фізичного володіння ним на загальну суму 10353,84 гривні (десять 

тисяч триста п’ятдесят три грн. 84 коп.) згідно додатку. 

2. Відділу фінансів та обліку (Цюра І.О.) приймання Майна на баланс 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради здійснити згідно Договору про 

передачу Майна та Акту приймання-передачі майна. 

3. Дане рішення направити до виконавчої дирекції Всеукраїнської 

асоціації органів місцевого самоврядування „Асоціація міст України“. 

4. Контроль за виконанням рішення покладається на голову постійної 

комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін та 

розвитку підприємництва Салівон О.О.  

 

Міський голова                            О.РЯБОКОНЬ 



 

 

Додаток 

до рішення 

сорокової сесії 

Пирятинської міської ради 

шостого скликання 

від 13 листопада 2014 року № 205 

 

 

 

№ 

з/п 

Найменування Одиниць Кількість Загальна 

вартість, 

грн. 

Compaq 6000 Pro MT PC у складі: 

1. Системний блок НР Compaq 6000 

Pro MT Е8400 250G/HP PS/2 

Standart JB Keyboard, HP PC/2 

Optikal JB Mouse/Mikrosoft 

Windovs 7 Professional RUSS 32 

bit/offise SB 2007 Win32 Russian 

1pk DSP OEI V2 w/ofcPro2007Trial 

MLK,  

серійний номер CZC0330HDP 

1 1  

2. Монітор ViewSonic 48cm/19“ (18“ 

WIEWABLE) 16:9 WIDESCREEN 

LCD WITH 10.000:1 DYNAMIC 

CONTRAST RATIO (va 1913 w), 

серійний номер SOZ 103142549 

1 1 

 Всього:   10353,84 

 

 

  

 

Секретар міської ради   О.О.Новіков  

                                                                                                 
  

 


