
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

           

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

від 25 жовтня 2022 року                                                                             № 743 
 
 

Про передачу закінченого  

будівництвом об’єкта  
 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, підпунктом 1                            

пункту "а" статті 29, підпунктом 1 пункту "б" частини першої статті 31,                               

статтею 60 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, 

враховуючи лист директора комунального підприємства «Управління 

будинками Кропивницької міської ради» від 08 вересня 2022 року № 37, 

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Управлінню капітального будівництва Кропивницької міської ради  

передати, а комунальному підприємству «Управління будинками 

Кропивницької міської ради» прийняти закінчений будівництвом об’єкт 

«Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і 

функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий 

офіс», м. Кропивницький (коригування)». 
 

2. Створити комісію з приймання-передачі закінченого будівництвом 

об’єкта «Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для 

створення і функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі 

«Прозорий офіс», м. Кропивницький (коригування)» згідно з додатком. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна. 

 

 

 

Секретар міської ради                  Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 

 

Юлія Зайкевич  35 83 41 



 

Додаток 

       до рішення Виконавчого комітету  

       Кропивницької міської ради 

       25 жовтня 2022 року № 743 

 

СКЛАД 

комісії з приймання-передачі закінченого будівництвом об’єкта 

«Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення 

і функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі 

«Прозорий офіс», м. Кропивницький (коригування)» 

 
 

Голова комісії 
 

МОСІН                                         

Олександр Володимирович 

-  заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 
 

Заступник голови комісії 
 

БІЛОКІНЬ  

Сергій Валентинович 

- начальник управління капітального 

будівництва   
 

Секретар комісії 
 

ХОМЕНКО 

Сергій  Анатолійович 
 

- начальник юридично-договірного відділу 

управління капітального будівництва  

Члени комісії: 
 

ВОРОТНЮК  

Марина Вячеславівна 

- начальник відділу інженерної підготовки 

управління капітального будівництва  

 

ГОНЧАР                                     

Світлана Магомедівна  

 

- 

 

 

 

начальник фінансово-планового               

відділу – головний бухгалтер управління 

капітального будівництва Кропивницької 

міської ради 

 

РАПОПОРТ 

Валентина Михайлівна 

 

- заступник директора КП «Управління 

будинками Кропивницької міської ради» 

 

ПИЛИПЕНКО 

Володимир Віталійович 

  

- головний інженер КП «Управління 

будинками Кропивницької міської ради» 

 

ТОКАРЕВ 

Олександр Юрійович 

- фахівець КП «Управління будинками 

Кропивницької міської ради» 

 

 

 

Начальник управління  

капітального будівництва             Сергій БІЛОКІНЬ 
 


