
 
                                                                                                          

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від "____"_____________ 20___ року              №______ 

 

 

Про затвердження акта  

приймання-передачі  

демонтованих матеріалів 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, підпунктом 1              

пункту «а» статті 29, статтею 59 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, 

відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 26 травня               

2020 року № 3296 «Про передачу демонтованих матеріалів» Виконавчий комітет 

Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

Затвердити акт приймання-передачі демонтованих матеріалів з балансу 

Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста 

Кропивницького на баланс обласного комунального виробничого підприємства 

«Дніпро-Кіровоград», що додається. 

 

 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Володимир Казанок 22 05 06 



 

 

Додаток  

до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького              

«___» _________ 2020 року № ___ 

 

 

АКТ 

приймання-передачі демонтованих матеріалів з балансу  

Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради 

міста Кропивницького на баланс обласного комунального виробничого 

підприємства «Дніпро-Кіровоград» 

 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Міської ради міста 

Кровпиницького  від 26 травня 2020 року № 3296 «Про передачу демонтованих 

матеріалів», у складі:  

 

 

Голова комісії 

 

  

ІЛИК                                   - 

Роман Ігорович 

генеральний директор обласного комунального 

виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» 

 

Члени комісії: 

 

БАРАБАШ                          -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу планово-фінансової роботи, 

бухгалтерського обліку та відомчого контролю-

головний бухгалтер Головного управління 

житлово-комунального господарства 

  

 БАРАБАШ                          - 

 Тетяна Валентинівна  

 

головний бухгалтер обласного комунального 

виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» 

 

 

БЕЗРОДНА                       -           

Світлана Павлівна 

 

начальник відділу капітального ремонту, 

реформування та розвитку житлово-комунального 

господарства  Головного  управління житлово-

комунального господарства 

 

ДАВИДЧУК                      - 

Валентина Миколаївна 

директор Кропивницького водопровідно-

каналізаційного господарства обласного 

комунального виробничого підприємства 

«Дніпро-Кіровоград» 

 



склала цей акт приймання-передачі демонтованих матеріалів з балансу Головного 

управління житлово-комунального господарства Міської ради міста 

Кропивницького на баланс обласного комунального виробничого підприємства 

«Дніпро-Кіровоград», а саме:  

 

 

№ 

з/п 

Найменування майна Одиниця 

виміру, 

шт., п.м 

Кількість Ціна з 

ПДВ, грн 

Сума з 

ПДВ, грн 

1. Труба технічна ПЕ 100  

315 * 18,7 SDR17 

п.м 402 1020 410040 

2. Коліно сегментне ПЕ 100  

SDR17  315 90° 

шт. 1 1812 1812 

 

 

 

2 

 

ДРУМОВА                        - 

Людмила  

Олександрівна 

 

головний спеціаліст відділу обліку, відчуження та 

управління майном управління майном 

виконавчого апарату Кіровоградської обласної 

ради 

 

КАЗАНОК                         - 

Володимир  

Радиславович 

 

  головний спеціаліст-юрист Головного управління 

ттттттттттттттттттттттттттттт  житлово-комунального господарства  

 

 

НОВІКОВ                         -        

Михайло Єгорович  

 

начальник служби матеріально-технічного 

забезпечення, розвитку та інвестицій обласного 

комунального виробничого підприємства 

«Дніпро-Кіровоград» 

 

САВЧЕНКО                         - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

 

ТАБАЛОВА                          - 

Інна Павлівна 

 

заступник директора департаменту житлово-

комунального господарства Кіровоградської 

обласної державної адміністрації 

 

 

ШЕПЕЛЬ                             - 

Андрій Володимирович 

 

начальник управління майном виконавчого 

апарату Кіровоградської обласної ради  

 

 



 

 

До акта приймання-передачі демонтованих матеріалів додається рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 26 травня 2020 року № 3296 «Про 

передачу демонтованих матеріалів».  

 

Голова комісії                      ____________________   Роман ІЛИК 

  

Члени комісії:                      ____________________   Вікторія БАРАБАШ 

 

                                                   ____________________   Тетяна БАРАБАШ 

 

                                     ____________________   Світлана  БЕЗРОДНА  

  

                                                   ____________________   Валентина ДАВИДЧУК  

 

                                          ____________________   Людмила  ДРУМОВА 

 

                                                   ____________________   Володимир КАЗАНОК 

 

                                                   ____________________   Михайло НОВІКОВ 

 

                                                   ____________________   Тетяна САВЧЕНКО 

 

____________________    Інна ТАБАЛОВА 

 

____________________    Андрій ШЕПЕЛЬ 


