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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від «25» травня 2018  року                              №  65
м.Кропивницький

Про створення  спільної комісії
по обстеженню обладнання, яке
передано в оренду в складі
ЦМК ДКП ТМ «Кіровоградтеплоенерго»
та не задіяне в технологічному
процесі теплопостачання

Керуючись ст.42, ч.5 ст.60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 18, 32 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна», беручи до уваги пункти
5.1, 5.5, 5.9 договору оренди ЦМК ДКП ТМ «Кіровоградтеплоенерго»
від 18 жовтня 2004 року № 157/17,  з метою ефективного використання та
збереження майна  територіальної громади м. Кропивницького:

1. Створити спільну комісію по обстеженню обладнання, яке передано
в оренду в складі ЦМК ДКП ТМ «Кіровоградтеплоенерго» та не задіяне в
технологічному процесі теплопостачання,  згідно з додатком.

2.  Комісії в строк до 01 липня 2018 року  вивчити питання та внести
пропозиції  щодо збереження та подальшого використання обладнання
або можливості його  списання  з наступним виведенням  зі складу
ЦМК ДКП ТМ «Кіровоградтеплоенерго» .
         3. Контроль за  виконанням  даного    розпорядження  залишаю за
собою.

 Заступник міського голови з питань
 діяльності виконавчих органів ради                                               О. Мосін

Фурман  24 85 41



                                                            Додаток
                                                            до розпорядження міського голови
                                                             «25» травня 2018   № 65

Склад
спільної комісії по обстеженню обладнання, яке передано в оренду в

складі ЦМК ДКП ТМ «Кіровоградтеплоенерго» та не задіяне в
технологічному процесі теплопостачання

Колюка
Олег Сергійович

Кухаренко
Віктор Іванович

-

-

Співголови комісії:

начальник управління комунальної власності

начальник Головного управління житлово-
комунального  господарства

Секретар комісії

Фурман
Діана Володимирівна

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

Аколішнов
Леонід Микитович

Безродна
Світлана Павлівна

-

-

Члени комісії:

провідний інженер КП «Теплоенергетик»

начальник відділу капітального ремонту,
реформування та розвитку житлово-
комунального господарства Головного
управління житлово-комунального  господарства

Маленко
Алла Володимирівна

Матюхін
Олександр
Опанасович

-

-

головний спеціаліст спецбюджетного відділу
управління комунальної власності

заступник головного інженера
КП «Теплоенергетик»

Михальська
Альона Юріївна

- головний спеціаліст відділу капітального
ремонту, реформування та розвитку житлово-
комунального господарства Головного
управління житлово-комунального  господарства

                  2



Савченко
Тетяна Миколаївна

Соколовська
Євгенія Володимирівна

-

-

заступник начальника  Головного управління
житлово-комунального  господарства

заступник директора з юридичних питань
ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА»

Таран
Анатолій
Володимирович

- заступник директора  з капітального будівництва
та інвестицій ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ
УНГА»

Швець
Олексій
Євгенійович

Шовенко
Лариса Володимирівна

Шпильова
Тетяна  Володимирівна

-

-

-

головний технолог ДП «Кіровоградтепло»
ТОВ «ЦНТІ УНГА»

начальник відділу приватизації та обліку
комунального майна управління комунальної
власності

заступник начальника відділу капітального
ремонту, реформування та  розвитку житлово-
комунального господарства Головного
управління житлово-комунального  господарства

Шишко
Олександр
Миколайович

- начальник відділу з питань запобігання і
виявлення корупції та взаємодії з
правоохоронними та контролюючими органами

Начальник управління комунальної
власності Міської  ради міста
Кропивницького                                                                               О. Колюка


