
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

від 25 січня 2022 року                № 47 

Ї  А 

Про передачу на баланс влаштованої 

зупинки громадського транспорту 

в м. Кропивницькому 

 

Керуючись статтями 140, 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, враховуючи лист комунального 

підприємства «УНІВЕРСАЛ 2005» Кропивницької міської ради» від 06 січня 

2022 року № 06, на підставі актів виконаних робіт по влаштуванню зупинки 

громадського транспорту, з метою утримання зупинок міського громадського 

транспорту та прилеглих до них територій в належному санітарному стані 

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
 

В И Р І Ш И В : 
 

1. Головному управлінню житлово-комунального господарства 

Кропивницької міської ради передати, а комунальному підприємству 

«УНІВЕРСАЛ 2005» Кропивницької міської ради» взяти на баланс влаштовану 

зупинку громадського транспорту «Вул. Героїв України», кінцева зупинка 

автобусного маршруту № 6 по вул. Героїв України в м. Кропивницькому». 
 

2. Створити комісію з приймання-передачі на баланс комунальному 

підприємству «УНІВЕРСАЛ 2005» Кропивницької міської ради» влаштованої 

зупинки громадського транспорту «Вул. Героїв України», кінцева зупинка 

автобусного маршруту № 6 по вул. Героїв України в м. Кропивницькому» 

згідно з додатком. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 

 

 

Міський голова                 Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

Тетяна Криворучко 35 83 61 



 

 

Додаток  

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  

25 січня 2022 року № 47 

 

СКЛАД 

комісії з приймання-передачі на баланс комунальному підприємству  

«УНІВЕРСАЛ 2005» Кропивницької міської ради» влаштованої зупинки 

громадського транспорту «Вул. Героїв України», кінцева зупинка 

автобусного маршруту № 6 по вул. Героїв України в м. Кропивницькому» 

 

Голова комісії 
 

 

ЯНДОВИЧ  

Юлія Володимирівна 

- заступник начальника Головного 

управління житлово-комунального 

господарства  
 

Секретар комісії 

 

КРИВОРУЧКО 

Тетяна Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу благоустрою 

Головного управління 

житлово-комунального господарства 
 

 

Члени комісії: 

 

БАРАБАШ 

Вікторія Вікторівна 

 

- начальник відділу бухгалтерського обліку 

- головний бухгалтер Головного 

управління житлово-комунального 

господарства 
 

ПАНІШКО 

Віктор Анатолійович 

- начальник комунального підприємства 

«УНІВЕРСАЛ 2005» Кропивницької 

міської ради» 
 

СТАСИШИНА 

Лариса Євгенівна 

- в.о. головного бухгалтера комунального 

підприємства «УНІВЕРСАЛ 2005» 

Кропивницької міської ради» 
 

ФУНДОВНИЙ 

Данило Валерійович 

 

- головний спеціаліст-юрист Головного  

управління житлово-комунального 

господарства 
 

 

 
 

Начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства                   Віктор КУХАРЕНКО 


