
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
від 25 лютого 2020 року                  № 94 

 

Про затвердження акта приймання- 

передачі 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 Кіровограда, затвердженим рішенням міської ради від 11 грудня                         
2012 року № 2099 "Про управління майном, що належить до комунальної 

власності територіальної громади міста Кіровограда", зі змінами, відповідно до 

рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького                                    

від 14 січня 2020 року № 10 «Про передачу на баланс влаштованого 

світлофорного об'єкта за адресою: вул. Вокзальна, зупинка громадського 

транспорту «Відділ поліції ГУ НП в Кіровоградській області» місто 
Кропивницький» Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В : 

 
Затвердити акт приймання-передачі на баланс влаштованого 

світлофорного об'єкта за адресою: вул. Вокзальна, зупинка громадського 

транспорту «Відділ поліції ГУ НП в Кіровоградській області» місто 
Кропивницький», що додається. 

 

 
 

Міський голова                 Андрій РАЙКОВИЧ 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Криворучко 32 13 34 



    

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

25 лютого 2020 року № 94 
 

АКТ  

приймання-передачі влаштованого світлофорного об'єкта за адресою:  

вул. Вокзальна, зупинка громадського транспорту 

 «Відділ поліції ГУ НП в Кіровоградській області» місто Кропивницький» 

 

Комісія у складі, що створена відповідно до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 14 січня 2020 року № 10 «Про передачу 

на баланс влаштованого світлофорного об'єкта за адресою: вул. Вокзальна, 

зупинка громадського транспорту «Відділ поліції ГУ НП в Кіровоградській 
області» місто Кропивницький» 

(назва документа, на підставі якого утворена комісія) 

 

Голови комісії 
 

 

ЯНДОВИЧ 

Юлії Володимирівни 

- заступника начальника Головного 
управління житлово-комунального 

господарства  
 

Секретаря комісії 

 

КРИВОРУЧКО 

Тетяни Володимирівни 
- головного спеціаліста відділу будівництва 

та благоустрою Головного управління 

житлово-комунального господарства 
 

 

Членів комісії: 
 

БАРАБАШ 

Вікторії Вікторівни 

- начальника відділу планово-фінансової 

роботи, бухгалтерського обліку та 

відомчого контролю - головного 
бухгалтера Головного управління 

житлово-комунального господарства 
 

КАЗАНКА 

Володимира 

Радиславовича 

- головного спеціаліста - юриста Головного 

управління житлово-комунального 

господарства 

 
 

НЕСТЕРЕНКО 

Тетяни Миколаївни 

- головного бухгалтера КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО» 
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ШУМЕЙКА 

Олександра Леонідовича 

- директора КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО» 

 

склала цей Акт про те, що світлофорний об’єкт, розміщений за адресою: 
Кіровоградська область, місто Кропивницький, вул. Вокзальна, зупинка 

громадського транспорту «Відділ поліції ГУ НП в Кіровоградській області», 

належить Головному управлінню житлово-комунального господарства Міської 

ради міста Кропивницького, яке  
(найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

передає його комунальному підприємству «СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО» 
(найменування підприємства, установи та організації, що приймає) 

Комісія установила: 

1. До складу нерухомого майна, що передається, належить цілісний 

світлофорний об’єкт  
(перелік облікових одиниць згідно з балансом) 

Загальні відомості: 

кількість транспортних світлофорів Д300 Т.1.3-АТ - 4 шт. 

кількість пішохідних світлофорів Д200 двосекційний з табло відліку часу 

інтегрованим в червоний і зелений сигнали П.1.1 - ТВЧ - 2 шт. 
лічильник активної енергії НИК 2102М1 - 1 шт. 

дорожній контролер КДК-16-05 - 1 шт. 

пристрій звукового супроводження - 2 шт. 
Вартість основних фондів складає 242 041 грн 69 коп. (двісті сорок дві 

тисячі сорок одна гривня 69 копійок), у тому числі вартість обладнання складає 

120 345 грн 41 коп. (сто двадцять тисяч триста сорок п’ять гривень 41 копійка). 

2. Пропозиції комісії відсутні 
3. Разом з об’єктом передається технічна документація: 

4. Книга 1 «Інженерно-геодезичні вишукування». 

5. Робочий проєкт: 
альбом том 1 «Пояснювальна записка. Електротехнічні рішення»; 

альбом том 2 «Кошторисна документація»; 

паспорт на лічильник електроенергії в 1 прим.; 

паспорт на світлофори транспортні - 4 прим.; 
паспорт на світлофори пішохідні - 2 прим.; 

паспорт на контролер - 1 прим.; 

акт на закриття прихованих робіт (влаштування закладної для стійки)                   
№ 1 - 1 прим.; 

акт на закриття прихованих робіт (виконання заземлення) № 2 - 1 прим.; 

акт приймання-передачі наданої послуги виконання умов Договору про 

приєднання до електричних мереж від 15 листопада 2019 року - 1 прим.; 
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копія сертифіката введення об'єкта в експлуатацію - 1 прим. 

 

До Акта додається: 
Рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького                        

від 14 січня 2020 року № 10 «Про передачу на баланс влаштованого 

світлофорного об'єкта за адресою: вул. Вокзальна, зупинка громадського 
транспорту «Відділ поліції ГУ НП в Кіровоградській області» місто 

Кропивницький»  

 

 
Голова комісії ______________ Юлія ЯНДОВИЧ 

 (підпис)  

Секретар комісії ______________ Тетяна КРИВОРУЧКО 

 (підпис)  

Члени комісії: ______________ Вікторія БАРАБАШ 

 (підпис)  

 ______________ Володимир КАЗАНОК 

 (підпис)  

 ______________ Тетяна НЕСТЕРЕНКО 

 (підпис)  
 ______________ Олександр ШУМЕЙКО 

 (підпис)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____» ___________ 2020 року 
 

 


