
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 27.09.2022 № 23-23/VIII 

 м. Золотоноша  

  

Про безоплатне прийняття в комунальну власність 

індивідуального пожежного спорядження 

 

    З метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства у 

сфері майнових відносин, розглянувши лист управління житлово-комунального 

господарства (30.08.2022 № 1913), враховуючи договір дарування гуманітарної 

допомоги від 08.08.2022 №14 в рамках трирічного проекту ,,Вогнеборці. 

Вдосконалення цивільного захисту в Україні на місцевому рівні’’ щодо 

безоплатної передачі в комунальну власність громади індивідуального 

пожежного спорядження, керуючись ч. 2, ч. 5 ст. 60 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Прийняти безоплатно в комунальну власність громади індивідуальне 

пожежне спорядження на загальну суму 755898,64грн (сімсот п’ятдесят п’ять 

тисяч вісімсот дев’яносто вісім грн. 64 коп.) згідно з додатком. 

2. Визначити балансоутримувачем майна, зазначеного в п.1 рішення, 

управління житлово-комунального господарства (Харін А.В.). 

3. Встановити місцем зберігання пожежного спорядження Центр безпеки 

громадян, який знаходиться за адресою: вул.Площа Свободи, с.Благодотне, 

Золотоніського району, відповідальність за збереження покласти на старосту 

Шевченка Д.В. 

4.  Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику міського 

голови Флоренку О.А., контроль за виконанням рішення покласти на постійну 

комісію з питань будівництва, землеустрою, житлово-комунального 

господарства, благоустрою та навколишнього середовища. 

 

Секретар ради                                                                 Наталія СЬОМАК 

 

  
 

Артем Харін 23093 



 

Додаток  

до рішення міської ради  

від 27.09.2022 № 23-23/VIII 

 

            Перелік пожежного обладнання, що приймається на баланс УЖКГ 

 
№ п/п                                                Товар Кількі

сть,шт 

Вартість в 

злотих 

згідно 

договору 

Вартість в 

грн. 

відповідн

о до курсу 

НБУ на 

08.08.2022 

1 Шоломи пожежні 12 8,250.84 65583,45 

2 Взуття 12 пар 5,460.00 43399,90 

3 Рукавиці (подвійні пари, вогнетривкі, технічні) 12 пар 2,878.20 22877,95 

4 Спеціальний одяг (куртки, легкі куртки, штани) 12 

комп. 

36,890.24 293229,45 

5 Пояси 12 1,920.24 15263,41 

6 Підшоломники 12 738.00 5866,14 

7 Протигази 15 15,500.40 123208,03 

8 Петлі евакуаційні 12 230.40 1831,38 

9 Пожежна драбина 1 4,888.02 38853,40 

10 Мотопомпа 1 3,100.00 24640,97 

11 Бензопила 1 664.20 5279,53 

12 Пожежний рукав 1 7,547.90 59996,00 

13 Електрогенератор 1 1,722.00 13687,66 

14 Набір рятувальний медичний (споряджений 

медичний рюкзак, ноші (дошка ортопедична) з 

стабілізатором для голови і фіксуючими ременями, 

коміри шийні) 

1 3,579.78 28454,60 

15 Лопати 12 1,033.20 8212,60 

16 Хлопавки пожежні (для гасіння трави) 12 693.72 5514,17 

 

                                                                                                                                                                

Всього найменувань 16, на суму 755898,64грн. (сімсот п’ятдесят п’ять тисяч 

вісімсот дев’яносто вісім грн. 64 коп.). 

 

 

Секретар ради                                                                 Наталія СЬОМАК 
 


