
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

від 14 червня 2022 року         № 326 

 

Про затвердження акта приймання- 

передачі на баланс влаштованої 

зупинки громадського транспорту 

за адресою: «Просп. Промисловий»,  

біля кінцевої зупинки маршруту № 113  

по просп. Університетському в м. Кропивницький» 

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, підпунктом 1                

пункту «а» статті 29 та підпунктом 1 пункту «а» статті 30 Закону України            

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Положення про порядок 

списання та передачі майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Кіровограда, затвердженого рішенням міської ради 

від 11 грудня 2012 року № 2099 «Про управління майном, що належить до 

комунальної власності територіальної громади міста Кіровограда», зі змінами, 

відповідно до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради                   

від 24 травня 2022 року № 277 «Про передачу на баланс влаштованої зупинки 

громадського транспорту в м. Кропивницькому» Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 
 

Затвердити акт приймання-передачі на баланс влаштованої зупинки 

громадського транспорту за адресою: «Просп. Промисловий», біля кінцевої 

зупинки маршруту № 113 по просп. Університетському в м. Кропивницький», 

що додається. 

 

 

 

Секретар міської ради             Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Криворучко 35 83 61 



 

 

Додаток  

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  

14 червня 2022 року № 326 

 

АКТ 

приймання-передачі на баланс влаштованої зупинки громадського 

транспорту зупинки громадського транспорту за адресою:  

«Просп. Промисловий», біля кінцевої зупинки маршруту № 113  

по просп. Університетському в м. Кропивницький» 

 

Комісія, утворена відповідно до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 24 травня 2022 року  № 277 «Про передачу на 

баланс влаштованої зупинки громадського транспорту в м. Кропивницькому»,                 

у складі: голови комісії  -  заступника начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства Ю.ЯНДОВІИЧ, секретаря комісії - 

головного спеціаліста відділу благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства Т.КРИВОРУЧКО, членів комісії - начальника 

відділу бухгалтерського обліку - головного бухгалтера Головного управління 

житлово-комунального господарства В.БАРАБАШ, головного спеціаліста-

юриста Головного управління житлово-комунального господарства 

Д.ФУНДОВНОГО, начальника комунального підприємства                                      

«УНІВІЕРСАЛ 2005» Кропивницької міської ради» В.ПАНІШКА, в.о. головного 

бухгалтера комунального підприємства «УНІВІЕРСАЛ 2005» Кропивницької 

міської ради» Л.СТАСИШИНОЇ склала цей акт про те, що проведено огляд 

влаштованої зупинки громадського транспорту  в  м. Кропивницькому 

(Таблиця), яка передається на баланс комунальному підприємству 

«УНІВІЕРСАЛ 2005» Кропивницької міської ради». 

 

            Таблиця 
 

№ п/п Місце розміщення зупинки 

громадського транспорту (назва 

зупинки) 

Кількість 

зупинок 

Рік  

введення в 

експлуатацію 

Загальна 

вартість 

(грн) 
1 2 3 4 5 

1 Просп. Промисловий, біля кінцевої 

зупинки маршруту № 113 по 

просп. Університетському в  

м. Кропивницький 

1 2022 344172,59 

 

 До акта приймання-передачі додаються: 

 

1. Копія рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради                                  

від 24 травня 2022  року № 277 «Про передачу на баланс влаштованої зупинки 

громадського транспорту в м. Кропивницькому» 

 



 

2 

 

2. Проєктно-кошторисна документація 

3. Виконавча документація (КБ-2) 

4. Фотографія 

 

 

 

Голова комісія   ____________________   Ю.Яндович 
      (підпис, ініціали та прізвище) 

Секретар комісії   ____________________   Т.Криворучко 

      (підпис, ініціали та прізвище) 

Члени комісії   ____________________   В.Барабаш 

      (підпис, ініціали та прізвище) 

      ____________________   Д.Фундовний 

      (підпис, ініціали та прізвище) 

      ____________________   В.Панішко 
      (підпис, ініціали та прізвище) 

      ___________________    Л.Стасишина 

      (підпис, ініціали та прізвище) 
 

 

 
 

 

 

«_______»______________ 2022 року 

 

 

 


