
У К Р А Ї Н А 
 

      Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від  “___” ____________ 2016 року              № _____ 
 
 
 
Про передачу  на баланс закінченої  
будівництвом перегороджувальної споруд   
 

Керуючись ст. 143, 144 Конституції України, підпунктом 1 п. "а" ст. 29, 
підпунктами 1, п. "а" ст. 30, ст. 59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Положенням про порядок списання та передачі 
майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста 
Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради                              
від 11 грудня 2012 року № 2099, на підставі декларації про готовність об’єкта 
до експлуатації виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Управлінню капітального будівництва Кіровоградської міської ради 
передати, а комунальному підприємству "Кіровоград-Універсал 2005" взяти на 
баланс закінчений будівництвом об'єкт "Реконструкція перегороджувальної 
споруди на р. Інгул по вул. Михайлівській". 

 

2.  Створити комісію з приймання-передачі закінченого будівництвом 
об'єкта "Реконструкція перегороджувальної споруди на р. Інгул по                               
вул. Михайлівській" згідно з додатком. 
 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                     
Грабенка О.В. 
 
 
 
Міський голова          А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хоменко 24 49 57 



Додаток  
до рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської  
міської ради  
«____»___________ 2016 
№___ 
 

СКЛАД  
комісії з приймання-передачі закінченого будівництвом об'єкта                       

"Реконструкція перегороджувальної споруди на р. Інгул по                                   
вул. Михайлівській" " 

 

Голова комісії 
 

Грабенко    -  заступник міського голови з питань 
Олександр Володимирович   діяльності виконавчих органів ради 
        

Заступник голови комісії 
 

Кухаренко    -  начальник Головного управління  
Віктор Іванович      житлово-комунального господарства  
  

Секретар комісії 
 

Хоменко    -  головний спеціаліст-юрист 
Сергій  Анатолійович    управління капітального  

будівництва  
 

Члени комісії: 
 

Вісяников                                - 
Юрій Іванович 
 
 
 
 

Гончар                                     - 
Світлана Магомедівна 
 

Нестеренко                              - 
Тетяна Миколаївна 
 
 
 

Чабанова                                  - 
Ольга Олександрівна  

начальник комунального підприємства 
"Ритуальна служба – спеціалізований 
комбінат комунально-побутового 
обслуговування"   
 

головний бухгалтер управління 
капітального будівництва 
 

головний бухгалтер комунального 
підприємства "Ритуальна служба – 
спеціалізований комбінат комунально-
побутового обслуговування" 
 

начальник планово-виробничого відділу 
управління капітального будівництва  

 
 
 

Начальник управління  
капітально будівництва         В.Ксеніч 


