
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
           

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____" ___________ 20__ року        № ___ 

 

Про проведення інвентаризації  
об’єктів незавершеного будівництва  

та проектно-кошторисних документацій,  

що перебувають на балансі управління 

капітального будівництва  

Міської ради міста Кропивницького 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 59 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 11 грудня 2012 року № 2099, та пункту 3.19 Положення про 

управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького, 

затвердженого рішенням міської ради від 08 жовтня 2019 року № 2902 

враховуючи аудиторський звіт Управління Східного офісу Держаудитслужби в 

Кіровоградській області від 28 серпня 2019 року № 11.06-21/2 , 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Провести інвентаризацію об’єктів незавершеного будівництва та 

проектно-кошторисних документацій, що перебувають на балансі управління 

капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького. 

2. Створити комісію з проведення інвентаризації об’єктів незавершеного 

будівництва та проектно-кошторисних документацій, що перебувають на 

балансі управління капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького у складі згідно з додатком. 

3. Після проведення інвентаризації, комісії з проведення інвентаризації 

об’єктів незавершеного будівництва та проектно-кошторисних документацій, 

що перебувають на балансі управління капітального будівництва Міської ради 

міста Кропивницького, надати пропозиції щодо списання, ліквідації, передачі 

або добудови об’єктів незавершеного будівництва, списання, ліквідації, 

передачі проектно-кошторисних документацій. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

Сергій Хоменко 24 49 57 



       Додаток 

       до рішення Виконавчого комітету  

       Міської ради міста Кропивницького 

       "__" _________ 2020 року № ____ 

 

СКЛАД 

комісії з проведення інвентаризації об’єктів незавершеного будівництва та 

проектно-кошторисних документацій, що перебувають на балансі 
управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького 

 

Голова комісії 
 

 -  

Заступник голови комісії 
 

  -  

Секретар комісії 
 

 -  

Члени комісії: 
 

 -  

 -  

  -  

   

   

   

   

   

   

Начальник управління  

капітального будівництва      Сергій БІЛОКІНЬ 

 

 



 
                  Доопрацьовано 28.04.2020 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
           

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
від "____" ___________ 20__ року        № ___ 
 

Про проведення інвентаризації об’єктів 
незавершеного будівництва та проєктно-
кошторисних документацій, що перебувають  
на балансі управління капітального будівництва  
Міської ради міста Кропивницького 
 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 59 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, та пункту 3.19 Положення про 
управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького, 
затвердженого рішенням міської ради від 08 жовтня 2019 року № 2902, 
враховуючи аудиторський звіт Управління Східного офісу Держаудитслужби в 
Кіровоградській області від 28 серпня 2019 року № 11.06-21/2, Виконавчий 
комітет Міської ради міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Провести інвентаризацію об’єктів незавершеного будівництва та 
проєктно-кошторисних документацій, що перебувають на балансі управління 
капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького. 
 

2. Створити комісію з проведення інвентаризації об’єктів незавершеного 
будівництва та проєктно-кошторисних документацій, що перебувають на 
балансі управління капітального будівництва Міської ради міста 
Кропивницького, у складі згідно з додатком. 
 

3. Після проведення інвентаризації комісії з проведення інвентаризації 
об’єктів незавершеного будівництва та проєктно-кошторисних документацій, 
що перебувають на балансі управління капітального будівництва Міської ради 
міста Кропивницького, надати пропозиції щодо списання, ліквідації, передачі 
або добудови об’єктів незавершеного будівництва, списання, ліквідації, 
передачі проєктно-кошторисних документацій. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна. 
 
Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Сергій Хоменко 35 83 40 



 
       Додаток 
       до рішення Виконавчого комітету  
       Міської ради міста Кропивницького 
       "__" _________ 2020 року № ____ 
 
 

СКЛАД 
комісії з проведення інвентаризації об’єктів незавершеного будівництва та 

проектно-кошторисних документацій, що перебувають на балансі 
управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького 
 

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: 
 

БЕЗРОДНА 
Світлана Павлівна 

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

ГОНЧАР                                    
Світлана Магомедівна  

- начальник фінансово-планового               
відділу – головний бухгалтер 
управління капітального 
будівництва 
 

КСЕНІЧ  
Віктор Миколайович 

- заступник начальника  управління – 
начальник виробничо-технічного 
відділу управління капітального 
будівництва  
 

ЛЕВЧЕНКО 
Олег Ігорович 
 

- 
 
 
 

головний спеціаліст відділу 
земельних відносин управління 
земельних відносин та охорони 
навколишнього природного 
середовища 
 



 
 2  
НАЗАРОВА 
Юлія Леонідівна 

- головний спеціаліст відділу 
представництва інтересів в судах 
юридичного управління  

   
ШИШКО  
Олександр Миколайович 
 

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

 
 
 
Начальник управління  
капітального будівництва      Сергій БІЛОКІНЬ 
 
 


