
 

 
 

ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
06 січня  2023 року                                                                                     №  4 

 
Про прийняття та передачу матеріальних цінностей,  
які надійшли  від DAI Global  LLC,  
який є виконавцем Проєкту «ГОВЕРЛА» в Україні 
 
 

Відповідно до статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на підставі рішення двадцять дев’ятої сесії Диканської селищної ради 
восьмого скликання від 12.07.2022 року № 25 «Про делегування повноважень 
виконавчому комітету щодо приймання, передачі матеріальних цінностей», 
розглянувши договір про передачу №HOVERLA-2022-212 від 02.12.2022 року, 

 
 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ: 
 
 1. Прийняти безоплатно матеріальні цінності, які надійшли  від DAI 
Global  LLC, який є виконавцем Проєкту «Підвищення ефективності роботи та 
підзвітності органів місцевого самоврядування» –  «ГОВЕРЛА» в Україні, саме: 
 - Багатофункціональний утеплений намет Basboga 48 м², в кількості 10 
шт., за ціною 99878,72 грн на загальну суму 998787,20 грн; 
 - Набір рятувальних інструментів із зарядним акумулятором, який 
складається з: різака  Weber RSU 210 PLUS E-FORCE3 – 1 шт., акумулятора 
Milwaukee – 2 шт., зарядного пристрою – 1 шт.; розтискача Weber SP 50 BS E-
FORCE3 – 1 шт., акумулятора Milwaukee – 2 шт., зарядного пристрою – 1 шт.; 
телескопічного домкрата Weber RZT 2-1170 E-FORCE2 – 1 шт., акумулятора 
Milwaukee – 2 шт., зарядного пристрою – 1 шт.; за ціною 785174,28 грн; 
 - Бензоріз STIHL, в кількості 5 шт., за ціною 44613,69 грн на загальну 
суму 223068,45 грн. 
 2. Передати на баланс виконавчого комітету Диканської селищної ради: 
 - Багатофункціональний утеплений намет Basboga 48 м², в кількості 9 шт., 
за ціною 99878,72 грн на загальну суму 898908,48 грн; 
 - Бензоріз STIHL, в кількості 4 шт., за ціною 44613,69 грн на загальну 
суму 178454,76 грн. 
 3. Передати на баланс 11 Державної пожежно-рятувальної частини 1 
Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної 
служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області: 
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 - Багатофункціональний утеплений намет Basboga 48 м², в кількості 1 шт., 
за ціною 99878,72 грн; 
 - Набір рятувальних інструментів із зарядним акумулятором, який 
складається з: різака  Weber RSU 210 PLUS E-FORCE3 – 1 шт., акумулятора 
Milwaukee – 2 шт., зарядного пристрою – 1 шт.; розтискача Weber SP 50 BS E-
FORCE3 – 1 шт., акумулятора Milwaukee – 2 шт., зарядного пристрою – 1 шт.; 
телескопічного домкрата Weber RZT 2-1170 E-FORCE2 – 1 шт., акумулятора 
Milwaukee – 2 шт., зарядного пристрою – 1 шт.; за ціною 785174,28 грн. 
 - Бензоріз STIHL, в кількості 1 шт., за ціною 44613,69 грн.  
 4. Відділу бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-
господарського забезпечення виконавчого комітету Диканської селищної ради 
підготувати  акти приймання-передачі гуманітарної допомоги. 
 
 
 
Секретар селищної ради                                                            Вячеслав ЛОЗА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Проект рішення підготовлено відділом управління комунальним майном 
виконавчого комітету Диканської селищної ради 
 
 
Начальник відділу управління 
комунальним  майном 
виконавчого комітету 
селищної ради                                                                        Валерій СЕМКО 
 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 

Начальник відділу з юридичних 
питань виконавчого комітету 
селищної ради                                                                        Дар’я БРИНДАК 
 
 


