
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 від   «____» ____________  2017 року                                    № ____

м. Кропивницький

Про створення комісії з
передачі майна

Керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 52, 60 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 13 ст. 41 Закону України
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом», рішеннями  Кіровоградської міської ради від 11 грудня
2012 року № 2099 «Про управління майном, що належить до комунальної
власності територіальної громади міста Кіровограда,  від 21 листопада
2017 року  № __ «Про надання згоди на безоплатне прийняття до
комунальної власності територіальної громади м.  Кропивницького частини
теплової  мережі»,  виконавчий комітет Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Створити комісію з передачі майна згідно з додатком.
2. Комісії з передачі майна:
 1)  безоплатно, за актом прийняття-передачі прийняти до комунальної

власності територіальної громади м. Кропивницького частину  теплової
мережі протяжністю 600 м, балансовою вартістю 121,0 тис. грн, яка
знаходиться за адресою: м. Кропивницький,   вул. Олега Паршутіна, 15;

2) акт прийняття-передачі частини теплової мережі подати на
затвердження  виконавчому  комітету Кіровоградської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.

Міський голова                                                                          А. Райкович

Фурман 24 85 41



Додаток
до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
 “___” _____________ 2017 №_____

С к л а д
комісії з передачі майна

Голова комісії

Мосін
Олександр
Володимирович

- заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

Заступник голови комісії

Колюка
Олег Сергійович

- начальник управління комунальної власності

Секретар комісії

Фурман
Діана Володимирівна

- начальник відділу орендних відносин та
формування комунального майна управління
комунальної власності

Члени комісії:

Атамась
Сергій Іванович

- начальник Промислового теплового району
ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» (за
згодою)

Зубченко
Олександр Сергійович

- ліквідатор ПАТ «Автобусний парк» 13527 (за
згодою)

Русаков
Володимир
Миколайович

- перший  заступник директора з виробництва
та експлуатації - головний інженер
ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА»
(за згодою)

Швець
Олексій Євгенійович

Начальник управління
комунальної власності

- головний технолог ДП «Кіровоградтепло»
ТОВ «ЦНТІ УНГА»   (за згодою)

                                                              О. Колюка


