
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

           

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

від 28 лютого 2023 року                                                                                 № 131 
 
 

 

Про затвердження акта  

приймання-передачі 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",                   

Положенням 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, 

відповідно до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради                    

від 25 жовтня 2022 року № 743 "Про передачу закінченого будівництвом 

об’єкта" Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 
 

 
 

В И Р І Ш И В: 
 

Затвердити акт  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)». 
 

 

 

 

Секретар міської ради                  Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлія Зайкевич  35 83 39 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

       Рішення Виконавчого комітету  

       Кропивницької міської ради 

                 28 лютого 2023 року № 131 

 

А К Т 

 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)» 
 

м. Кропивницький           «____»_________ 2023 року 
 

 Ми, що нижче підписались, на виконання рішення Виконавчого комітету  

Кропивницької міської ради від 25 жовтня 2022 року № 743 «Про передачу 

закінченого будівництвом об’єкта» здійснили перевірку комплектності 

проєктно-кошторисної та виконавчої документації  по об'єкту «Реконструкція 

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

центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс»,                                  

м. Кропивницький (коригування)» та склали цей акт про наступне: управління 

капітального будівництва Кропивницької міської ради передає, а комунальне 

підприємство «Управління будинками Кропивницької міської ради»                     

бере на баланс проєктно-кошторисну та виконавчу документацію по об’єкту 

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

функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі 

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

в сумі 70 529,490 тис.грн. 

До цього Акта додається: рішення Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради від 25 жовтня 2022 року № 743 "Про передачу закінченого 

будівництвом об’єкта". 
 

Голова комісії ____________ 

(підпис) 

Олександр МОСІН 

Заступник голови комісії   ____________ 

(підпис) 

Сергій БІЛОКІНЬ  

Секретар комісії ____________ 

(підпис) 

Сергій ХОМЕНКО 

Члени комісії: ____________ 

(підпис) 

Марина ВОРОТНЮК        

 ____________ 

(підпис) 

Світлана ГОНЧАР 

 ____________ 

(підпис) 

Володимир ПИЛИПЕНКО 

 

 ____________ 

(підпис) 

____________ 

(підпис) 

Валентина РАПОПОРТ 

 

Олександр ТОКАРЕВ 

 

 
 


