
  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від «___» _________ 2019 року                      № ___ 
 

 

Про затвердження акта 

приймання-передачі об’єкта 

благоустрою «Вуличний спортивний  

майданчик «Фітнес-екомістечко на 

Бєляєва» по вул. Бєляєва, буд. 1» 

 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, підпунктом 1  

пункту «а» статті 29 та підпунктом 1 пункту «а» статті 30, статтею 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок 

списання та передачі майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького, затвердженим рішенням 

міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099, відповідно до рішення 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 13 серпня 

2019 року № 442 «Про передачу об’єкта благоустрою «Вуличний спортивний 

майданчик «Фітнес-екомістечко на Бєляєва» по вул. Бєляєва, буд. 1» 

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 
  

Затвердити акт приймання - передачі об’єкта благоустрою «Вуличний 

спортивний майданчик «Фітнес-екомістечко на Бєляєва» по вул. Бєляєва, 

буд. 1», що додається. 
 

 

 

  

Міський голова                                                 Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Смолева 24 47 33 



1 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

«___»  _________ 2019 року № ____ 

 

 

 

АКТ 

приймання-передачі об’єкта благоустрою «Вуличний спортивний 

майданчик «Фітнес-екомістечко на Бєляєва» по вул. Бєляєва, буд. 1»               

 

Комісія, створена відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 13 серпня 2019 року № 442 «Про передачу 

об’єкта благоустрою «Вуличний спортивний майданчик «Фітнес-екомістечко 

на Бєляєва» по вул. Бєляєва, буд. 1», у складі: 
 

Голова комісії 
 

КОЛОДЯЖНИЙ                                -   начальник управління 

Сергій Олександрович                          молоді та спорту 

   

     Секретар комісії 
 

БЄЛЯВСЬКА                                     -   головний спеціаліст відділу   

Марія Олександрівна      фізичної культури та спорту  

                                                                  управління молоді та спорту  

 

     Члени комісії: 
 

ІВАНОВ                                             -   начальник відділу  

Славік Петрович                                  фізичної культури та спорту  

                                                                  управління молоді та спорту 
 

СМОЛЕВА                                        -   головний спеціаліст  

Тетяна Миколаївна                управління молоді та спорту 
  

КОСТЕНКО             -   начальник управління освіти 

Лариса Давидівна   
 

ТКАЧЕНКО     -   технік І категорії відділу інженерного  

Олена Юріївна                                     забезпечення та матеріального                                                                      

                                                                 постачання управління освіти  
                                                                                                                  

ПРОСВІРНЄВА             -   заступник головного бухгалтера 

Ольга Олегівна                                    централізованої бухгалтерії                               

                                                                 управління освіти 
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                                                                                                                 Продовження 

 

САДОВСЬКА                                   -   спеціаліст І категорії спеціалізованої 

Тетяна Миколаївна                             бухгалтерії управління освіти 
                                                                                                                  

ЯКОВЛЕВ                                         -  директор КЗ  «Навчально-виховне 

Ігор Володимирович                          об’єднання  природничо-економіко-  

                                                                правовий ліцей – спеціалізована школа 

                                                                І-ІІІ ступенів № 8- позашкільний центр» 
 

склала цей Акт приймання-передачі об’єкта благоустрою «Вуличний 

спортивний майданчик «Фітнес-екомістечко на Бєляєва» по вул. Бєляєва, 

буд. 1» з балансу управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького на баланс управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького, а саме:  
 

№ Найменування К-ть 

Первісна 

вартість, 

грн  

Сума 

амортизації 
станом на 

01.10.2019 р., 

грн 

Залишкова 

вартість, 

грн 

 

Об’єкт благоустрою 

«Вуличний спортивний 

майданчик «Фітнес -

екомістечко на Бєляєва» 

по вул. Бєляєва, буд. 1» 

До комплекту входить: 

1. Штучне покриття розм. 

660х1380х10 м 

2. Лавки для відпочинку –  

2 шт.  

3. Урна для сміття – 2 шт. 

4. Тренажер «Тяга зверху» 

–  1 шт. 

5. Тренажер «Орбітрек» -    

1 шт. 

6. Тренажер «Бруси» - 1 

шт. 

7. Велотренажер – 1 шт. 

8. Тренажер для пресу з 

упором на руки – 1 шт. 

9. Тренажер «Повітряний 

ходок» - 1 шт. 

10. Тренажер для м’язів 

черевного пресу – 1 шт. 

1 146276,0 13408,70 132867,30 

 Всього  146276,0 13408,70 132867,30 
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                                                                                                                 Продовження 

 

До Акта приймання-передачі додається: 

Рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

від 13 серпня 2019 року № 442 «Про передачу об’єкта благоустрою 

«Вуличний спортивний майданчик «Фітнес-екомістечко на Бєляєва»                        

по вул. Бєляєва, буд. 1». 

 

 

 

Голова комісії                                                               Сергій КОЛОДЯЖНИЙ 

 

Секретар комісії                                                           Марія БЄЛЯВСЬКА 

 

Члени комісії:                                                               Славік ІВАНОВ  

 

                                                                                         Тетяна СМОЛЕВА        

                                      

                                                                                         Лариса КОСТЕНКО 

 

                                                                                         Олена ТКАЧЕНКО 

 

                                                                                         Ольга ПРОСВІРНЄВА 

 

                                                                                         Тетяна САДОВСЬКА 

 

                                                                                          Ігор ЯКОВЛЕВ 

  

     

 


