
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від  14 лютого 2023 року                                                                                                     № 77 

 

Про утворення комісії для приймання-

передачі окремого індивідуально 

визначеного майна у власність 

Кропивницької міської територіальної 

громади 

 

Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», вимогами Закону України «Про передачу об’єктів права державної 

та комунальної власності», Положення про порядок передачі об’єктів права 

державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 вересня 1998 року № 1482, з метою прийняття у комунальну власність 

Кропивницької міської територіальної громади окремого індивідуально 

визначеного майна – принтерів Swiftpro K60 з безконтактним енкодером та 

подвійним модулем ламінування відповідно до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 20 січня 2023 року № 45-р «Про передачу окремого 

індивідуально визначеного майна у власність територіальних громад»,  

рішення Кропивницької міської ради від 15 листопада 2022 року № 1350 «Про 

надання згоди на безоплатну передачу з державної власності до комунальної 

власності Кропивницької міської територіальної громади» Виконавчий 

комітет Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Утворити спільно з державним підприємством «Поліграфічний 

комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» (код за ЄДРПОУ 

16286441) комісію для приймання-передачі окремого індивідуально 

визначеного майна – принтерів Swiftpro K60 з безконтактним енкодером та 

подвійним модулем ламінування у власність Кропивницької міської 

територіальної громади (далі - Комісія) та затвердити її склад згідно з 

додатком. 

 

2. Комісії: 

1) розпочати роботу з  15 лютого 2023 року; 

2) здійснити приймання-передачу окремого індивідуально визначеного 

майна – принтерів Swiftpro K60 з безконтактним енкодером та подвійним 

модулем ламінування в установленому законодавством порядку із сфери  
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управління Міністерства економіки України з балансу державного 

підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних 

паперів» у комунальну власність Кропивницької міської територіальної 

громади для організації надання адміністративних послуг з реєстрації 

транспортних засобів, видачі та обміну посвідчень водія через Центр надання 

адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького; 

3) оформити та подати акт приймання-передачі на затвердження 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради С.Балакірєву. 

 

 

 

Секретар міської ради          Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Шкода 30 87 90



                    Додаток 

до рішення Виконавчого комітету 

    Кропивницької міської ради 

                                                   14 лютого 2023 року № 77  

СКЛАД 

комісії для приймання-передачі окремого індивідуально визначеного 

майна – принтерів Swiftpro K60 з безконтактним енкодером та подвійним 

модулем ламінування у власність Кропивницької міської територіальної 

громади 
 

Голова комісії 

 

БАЛАКІРЄВА 

Світлана Миколаївна 

-       керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

Члени комісії: 

   

АНАЙМАНОВИЧ  

Юрій Олегович 

 

-       в.о. заступника директора з цифрового 

розвитку державного підприємства 

«Поліграфічний комбінат «Україна» по 

виготовленню цінних паперів» 

 

БЕРШАДСЬКИЙ 

Віталій Іванович 

-       завідувач сектору інформаційно-

комп’ютерного забезпечення 

департаменту надання адміністративних 

послуг 

   

НІКІТЕНКО 

Олександр Володимирович 

-  директор департаменту надання 

адміністративних послуг 

 

ПТУХА 

Микола Іванович 

 

- 

 

 провідний фахівець відділу збуту 

державного підприємства 

«Поліграфічний комбінат «Україна» по 

 виготовленню цінних паперів» 

 

РОЗОВА 

Олена Миколаївна 

 

- 

 

завідувач складу відділу матеріально-

технічного забезпечення державного 

підприємства «Поліграфічний комбінат 

«Україна» по виготовленню цінних 

паперів» 

   

СТЕЦЮК  

Галина Миколаївна 

 

-      начальник відділу бухгалтерського обліку  

     та звітності – головний бухгалтер  

     департаменту надання адміністративних  

     послуг 
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Директор департаменту надання 

адміністративних послуг             Олександр НІКІТЕНКО 
 

ТКАЧЕНКО 

Вікторія Анатоліївна 

 

-   провідний інженер з комплектації  

  устаткування й матеріалів державного 

 підприємства «Поліграфічний комбінат 

«Україна» по виготовленню цінних паперів» 

 

ШКОДА 

Ольга Костянтинівна 

 

-   начальник управління  адміністративних  

  послуг – адміністратор департаменту  

 надання адміністративних послуг     

 


	СКЛАД
	Голова комісії

