
 

 
 

 
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від «04» квітня 2013 року                                                                      № 167 

 
 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради 
“Про надання згоди на безоплатну  
передачу зовнішніх електричних  
мереж ”  
 
 
         Керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 29, 60 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, зважаючи на звернення ЖЕКу № 10 від   
20 лютого 2013 року № 93, враховуючи акти приймання виконаних 
будівельних робіт, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
          1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради  “Про 
надання згоди на безоплатну передачу зовнішніх електричних мереж”, що 
додається. 
 2. Головному управлінню житлово-комунального господарства   
Кіровоградської міської ради  забезпечити внесення даного проекту рішення 
на розгляд міської ради  на чергову сесію. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до 
розподілу функціональних обов’язків. 
 
 
 
Міський голова                                                                                       О. Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
Григораш   22 29 21 



 
П О Г О Д Ж Е Н О 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
«04» квітня 2013 року 
№ 167           
       Проект     

 
У К Р А Ї Н А 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  “____”____________ 2013 року                                                       № _____ 
 
 

Про надання згоди на безоплатну  
передачу  зовнішніх електричних мереж 
 
 

      Керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи акти приймання виконаних 
будівельних робіт, Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Дати згоду на безоплатну передачу зовнішніх електричних            
мереж гуртожитку по вул. Героїв Сталінграда, 8, балансовою вартістю                              
на 08 листопада 2012 року  234287,59 грн. (двісті тридцять чотири тисячі 
двісті  вісімдесят сім грн. 59 коп.) з ПДВ, з балансу ЖЕКу № 10 на баланс 
публічного акціонерного товариства  «Кіровоградобленерго».   
 2. Головному управлінню житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради спільно зі спеціалістами ЖЕКу № 10 та              
ПАТ «Кіровоградобленерго» створити комісію та підготувати необхідні 
документи щодо прийняття-передачі зовнішніх електричних мереж 
гуртожитку по вул. Героїв Сталінграда, 8  згідно з діючим законодавством 
України. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань управління комунальною власністю та 
приватизації та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 

 
 
 

Міський голова                                                                                   О. Саінсус  
 
Григораш 22 29 21 


