
У К Р А Ї Н А 
 

      Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від  “___” ___________ 2016 року          № _____ 
 
 
 
Про передачу  на баланс закінчених  
будівництвом об’єктів  
 

Керуючись ст. 143, 144 Конституції України, підпунктом 1 п. "а" ст. 29, 
підпунктами 1, 3 п. "а" ст. 30, підпунктом 1 п. "б" частини 1 ст. 31, ст. 59 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, підпунктом 6 п. 5 ст. 26 
Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", пунктами 2.1.4., 
2.2.24., 2.2.25. Положення про управління капітального будівництва 
Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням Кіровоградської міської 
ради від 24 лютого 2011 року № 214 (зі змінами), п. 52, 57 Положення про 
порядок списання та передачі майна, що належить територіальній громаді міста 
Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради                              
від 11 грудня 2012 року № 2099, на підставі декларації про готовність об’єкта 
до експлуатації виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Управлінню капітального будівництва Кіровоградської міської ради 
передати, а загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 13 взяти на баланс закінчені 
будівництвом об’єкти згідно з додатком 1. 

 

2.  Створити комісію з приймання-передачі закінчених будівництвом 
об'єктів згідно з додатком 2. 
 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                     
Грабенка О.В. 
 
 
 
Міський голова          А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хоменко 24 49 57 



Додаток 1 
до рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської  
міської ради  
«____»___________ 2016 
№___ 

 
П Е Р Е Л І К  

закінчених будівництвом об'єктів, які передаються на баланс                            
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 

 

№ 
з/п Повна назва об’єкта 

Рік введення в 
експлуатацію 

Вартість,  
 грн 

1 "Реконструкція інженерних 
мереж котельні ЗОШ № 13,                 
пр. Правди, 45" 

2009 258,617,00 

2. "Нове будівництво теплових 
мереж від котельні ЗОШ № 13 
до будівлі "НВО" ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 13", ІІ корпус по      
вул. Бєляєва,72 та ЗОШ І-ІІІ 
ступеня "Мрія" по                                  
вул. Бєляєва,23" 

2016 1 031 500,00 

 
 
 

Начальник управління  
капітально будівництва        В.Ксеніч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
до рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської  
міської ради  
«____»___________ 2016 
№___ 

 
СКЛАД  

комісії з приймання-передачі закінчених  будівництвом об'єктів                       
 

Голова комісії 
 

Грабенко     -  заступник міського голови з питань 
Олександр Володимирович   діяльності виконавчих органів ради 
        

Заступник голови комісії 
 

Костенко     -  начальник управління освіти   
Лариса Давидівна  
        

Секретар комісії 
 

Хоменко     -  головний спеціаліст-юрист 
Сергій Анатолійович    управління капітального  

будівництва  
 

Члени комісії: 
 

Гончар                                       - 
Світлана Магомедівна 
 
Тутова                                       - 
Лілія Сергіївна 
 
Чабанова                                   - 
Ольга Олександрівна  
 
Шевченко                                  - 
Володимир Миколайович 

головний бухгалтер управління 
капітального будівництва 
 
завідувач господарством ЗОШ                            
І-ІІІ ступенів № 13   
 
начальник планово-виробничого відділу 
управління капітального будівництва  
 
оператор газової котельні ЗОШ                           
І-ІІІ ступенів № 13   

 
 
 

Начальник управління  
капітально будівництва         В.Ксеніч 


