
 
                    

У К Р А Ї Н А                    
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 
 

ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від 15 липня 2014 року                                                               № 3229 
 
Про надання згоди на безкоштовне прийняття 
до комунальної власності територіальної  
громади м. Кіровограда завершеного  
будівництвом об’єкта  
«Реконструкція театральної площі  
у м. Кіровограді (перша черга)» 
 
 Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Кіровоградської 
обласної ради від 31.01.2014 № 594 «Про безоплатну передачу, обмін та 
відчуження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 
області, лист Кіровоградської обласної ради від 07.02.2014 № 19-220/1 «Про 
передачу завершеного будівництвом об’єкта», Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А:  

 
1. Дати згоду на безкоштовне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кіровограда завершеного будівництвом об’єкта  
«Реконструкція театральної площі у м. Кіровограді (перша черга)»                                
(далі – об’єкт будівництва) загальним обсягом видатків 2 663 270,58 грн із 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області до комунальної 
власності територіальної громади м. Кіровограда. 

2. Створити комісію з питань приймання до комунальної власності об’єкта 
будівництва у складі згідно з додатком та безоплатно передати об’єкт будівництва 
на баланс управління власності та приватизації комунального майна 
Кіровоградської міської ради та скласти відповідні акти прийняття - передачі. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
Кіровоградської міської ради з питань житлово-комунального господарства та 
енергозбереження та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради  Осетрова Г.І. 
 
Секретар міської ради                                                                     І. Марковський 
 
Шершнюк 24 72 71 



Додаток до рішення 
Кіровоградської міської ради 
15 липня 2014 року 
№ 3229 

 
СКЛАД 

 
комісії з питань приймання до комунальної власності завершеного будівництвом 

об’єкта  «Реконструкція театральної площі у м. Кіровограді (перша черга)»  
 

Голова комісії 

Погребнюк Ростислав Анатолійович  заступник  начальника  
Головного управління житлово- 
комунального господарства 
Кіровоградської міської ради  

 
Члени комісії: 

Бєлік Олександр Анатолійович  начальник відділу планово-фінансової 
                                                                   роботи, бухгалтерського обліку 
                                                                   та відомчого контролю  

                                                                              
Царенко Людмила Миколаївна         начальник Кіровоградського   
                                                                   комунального підприємства 
                                                                   по утриманню шляхів 

 
Кучман Юлія Олександрівна  начальник відділу капітального  

ремонту реформування та розвитку 
житлово-комунального  
господарства Головного управління 
житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради 
 

Яндович Юлія Володимирівна  начальник відділу будівництва та  
                                                                   благоустрою 

 
Шершнюк Артем Анатолійович   головний спеціаліст – юрист   

 

 

 

Начальник Головного управління 
житлово-комунального господарства     О. Хачатурян 
 
 
 
Шершнюк 24 72 71 

 


