
 

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16  грудня  2022 року                                                                                       № 423 

 

Про надання дозволу на безкоштовну 

передачу товарно-матеріальних цінностей 

 

 З метою забезпечення військових формувань товарно-матеріальними 

цінностями необхідних для виконання мобілізаційних заходів, створення 

сприятливих умов несення військової служби, приведення обліку основних 

засобів, інших малоцінних необоротних активів та малоцінних 

швидкозношуваних предметів у відповідність до критеріїв Національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, 

керуючись  пп. 1 п. “а” ст. 29, ст. 30, ст.52, ч.6 ст.59 Закону України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Чортківській міській раді на безкоштовну передачу 

товарно-матеріальних цінностей: 

- перелік матеріальних цінностей для передачі командиру військової 

частини ***( згідно з додатком 1); 

- перелік матеріальних цінностей для передачі військовослужбовцям 

Збройних Сил України та інших військових формувань (згідно з додатком 2). 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради оформити 

передачу товаро - матеріальних цінностей актом приймання–передачі у порядку 

і терміни встановлені чинним законодавством України. 

3. Копію рішення направити у відділ бухгалтерського обліку та звітності 

аппарату міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих  

органів міської ради                                   Віктор ГУРИН 

 

 

 

 



                                      Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

                                         міської ради 

                                                                  16 грудня 2022 року № 423 

 

 

Перелік 

матеріальних цінностей для передачі командиру військової частини А-7167  
 

№ Назва 
Одиниця 

виміру 

Кількіст

ь 

Ціна  
Сума  

1 Черевик тактичний 

зимовий 

пара *** *** 144050.00 

2 
Куртка 

вітровологозахисна 

зимова 

шт *** *** 136 900.00 

3 Куртка флісова шт *** *** 25200.00 

4 Балаклава флісова шт *** *** 8 580.00 

   5 Футболки   *** *** 14 964.00 

 Всього :    329 694.00 

 

Керуюча справами  

виконавчого комітету міської ради                                           Наталія ЗАЯЦЬ 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Додаток 2 

  до рішення виконавчого комітету 

                                         міської ради 

                                                                 16 грудня 2022 року № 423 

 

 

Перелік 

матеріальних цінностей для передачі військовослужбовцям Збройних Сил 

України та інших військових формувань 
 

№ Назва 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна  
Сума  

1 
Черевик тактичний  

зимовий 

пара *** *** 77400 

2 Берці мембрана пара *** *** 2000.00 

3 Берці хутро пара *** *** 1 800.00 

4 

Куртка 

вітровологозахисна 

зимова 

шт *** *** 48 100.00 

5 Куртка утеплена  шт *** *** 75 600.00 

6 Куртка зимова шт *** *** 72 000.00 

7 Куртка флісова шт *** *** 12600.00 

8 Штани С/Т шт *** *** 8 050.00 

9 Балаклава флісова шт *** *** 1820.00 

10 Шапка зимова шт *** *** 5700.00 

11 Шапка зимова шт *** *** 1 800.00 

 Всього :    306 870.00 

 

Керуюча справами  

виконавчого комітету міської ради                                           Наталія ЗАЯЦЬ 

     
 

 


