
 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

27.08.2020                                      м. Шепетівка                                 № 130-2020р. 

 

 

Про передачу 

комп’ютерної техніки 

 

Керуючись Виборчим Кодексом України, статтями 42, 59 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні”, відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 

8 серпня 2020 року № 164 «Про вимоги до приміщень виборчих комісій та приміщень для 

голосування, нормативи облаштування приміщень дільничних виборчих комісій і 

приміщень для голосування, перелік та норми забезпечення виборчих комісій 

транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, іншими 

матеріальними цінностями, види послуг і робіт, закупівля яких може здійснюватися 

окружними та територіальними виборчими комісіями за рахунок коштів Державного 

бюджету України, відповідного місцевого бюджету для організації підготовки і 

проведення відповідних виборів», постанови Центральної виборчої комісії від 10 серпня 

2020 року № 172 “Про утворення та формування складу обласних, районних (крім районів 

в Автономній Республіці Крим), районних у місті Києві територіальних виборчих 

комісій»,  керуючому справами виконавчого комітету міської ради – заступнику голови 

комісії, відповідальній особі з питань організаційного та матеріально-технічого 

забезпечення виборчого процесу м.Шепетівка передати Шепетівській міській 

територіальній виборчій комісії з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року комп'ютерну та 

телекомунікаційну техніку згідно з актом прийняття-передачі у тимчасове безоплатне 

користування матеріальних цінностей, що додається з наступним поверненням після 

припинення повноважень виборчої комісії. 
 
 
 

 

Міський голова                                                                                  Михайло ПОЛОДЮК 
 
 
 
 
 
 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

27.08. 2020 р. № 130- 2020 р. 

 

  
 
 
 

АКТ  
приймання-передачі у тимчасове безоплатне користування Шепетівській міській 

територіальній виборчій комісії з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року матеріальних     

 

м.Шепетівка  
 
 
 

Відповідно до розпорядження міського голови від ____ серпня 2020 року № 
____ “Про передачу комп’ютерної техніки”  

представники Виконавчого комітету Шепетівської міської ради передали, а 

матеріально відповідальна особа за зберігання переданих матеріальних цінностей 

голова Шепетівської міської територіальної виборчої комісії з місцевих виборів 25 

жовтня 2020 року Янчевський Фелікс Вікторович прийняв наступне за адресою: м. 

Шепетівка, вул. Островського, буд.4. 
 

№ 

з/п 

Найменування матеріальних цінностей Кількість,шт.. 

1.  Монітор ACER AL 1916 (серійний номер ETL 

49081576360F941420B). 

1 

2.  Системний блок (інвентарний номер 10480054).  

OЗУ-4 Гб, процесор INTEL – 1,8 GHr. 

1 

3.  Мишка Defender (серійний номер 16413-181001-00086) 1 

4.  Клавіатура IONE (інвентарний номер 10480054) 1 

5.  МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (серійний номер WHT 29288) 1 

6.  Телефонний апарат 2 
 

 

На момент прийняття-передачі матеріальні цінності знаходяться в 

робочому стані.    

Передали   Прийняли 

  Рачук В.І.   Янчевський Ф.В. 

 (підпис) (підпис)    
 

 

 

Перший заступник міського голови      В.Вихівський 


