
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від «_____» _____________ 2019 року       №   _____ 

 

Про передачу на баланс  

влаштованого світлофорного  

об'єкта за адресою: вул. Вокзальна, 

зупинка громадського транспорту  

«Відділ поліції ГУ НП в Кіровоградській 

області» місто Кропивницький» 
 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, підпунктом 1                     

пункту «а» статті 29 та підпунктом 1 пункту «а» статті 30 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, враховуючи лист КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО»                                       

від 03 грудня 2019 року № 192, на підставі актів виконаних робіт по 

влаштуванню світлофорного об'єкта, з метою налагодження взаємодії у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, утримання світлофорних об'єктів у 

безпечному стані Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И В : 
 

1. Головному управлінню житлово-комунального господарства Міської 

ради міста Кропивницького передати, а КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ» 

МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» взяти на баланс влаштований 

світлофорний об’єкт за адресою: вул. Вокзальна, зупинка громадського 

транспорту «Відділ поліції ГУ НП в Кіровоградській області»                                                

м. Кропивницький». 
 

2. Створити комісію з прийняття-передачі влаштованого світлофорного 

об’єкта за адресою: вул. Вокзальна, зупинка громадського транспорту «Відділ  

поліції ГУ НП в Кіровоградській області» м. Кропивницький» згідно                                    

з додатком. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 

Міський голова                 Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

Тетяна Криворучко 24 85 93 



 

   Додаток  

   до рішення Виконавчого комітету 

    Міської ради міста Кропивницького 

    «___» ________ 20__ року № ______ 

 

СКЛАД 

 

комісії з передачі на баланс влаштованого світлофорного об'єкта за 

адресою: вул. Вокзальна, зупинка громадського транспорту «Відділ поліції 

ГУ НП в Кіровоградській області» м. Кропивницький» 

 

Голова комісії 
 

ЯНДОВИЧ  

Юлія Володимирівна 

- заступник начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства  
 

Секретар комісії 
 

КРИВОРУЧКО 

Тетяна Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства 
 

Члени комісії: 

 

БАРАБАШ                            

Вікторія Вікторівна  

 

- 

 

начальник відділу планово-фінансової 

роботи, бухгалтерського обліку та відомчого 

контролю-головний бухгалтер Головного 

управління житлово-комунального 

господарства 
 

 

КАЗАНОК 

Володимир Ростиславович 

 

- 
головний спеціаліст-юрист Головного  

управління житлово-комунального 

господарства 
 

 

НЕСТЕРЕНКО 

Тетяна Миколаївна 

 

- 
 

головний бухгалтер КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО» 
 

 

ШУМЕЙКО 

ОЛЕКСАНДР  

ЛЕОНІДОВИЧ 

-  

начальник КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО» 

 

 

Т.в.о. начальника Головного управління  

житлово-комунального господарства                                Тетяна САВЧЕНКО  


