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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про безкоштовну передачу 
саджанців дерев та кущів

Керуючись ст. 144 Конституції України, підпунктом 1 п. «а» 
ст. 29 та підпунктом 1 п. «а» ст. ЗО Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", відповідно до рішення Кіровоградської міської 
ради від 11 грудня 2012 року № 2099 "Про управління майном, що належить 
до комунальної власності територіальної громади міста Кіровограда" та 
враховуючи клопотання комунального підприємства "Кіровоград- 
Благоустрій" Кіровоградської міської ради" від 31 березня 2016 року № 97, 
у зв’язку з проведенням весняного місячника з благоустрою м. Кіровограда 
відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
від 10 березня 2016 року № 147 «Про проведення весняного місячника з 
благоустрою м. Кіровограда», виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради

1. Затвердити склад комісії з передачі саджанців дерев та кущів від 
комунального підприємства «Кіровоград-Благоустрій» Кіровоградської 
міської ради» виконавчим комітетам Ленінської та Кіровської районних 
у місті Кіровограді рад згідно з додатками 1, 2.

2. Комісії з передачі саджанців дерев та кущів від комунального 
підприємства «Кіровоград-Благоустрій» Кіровоградської міської ради» 
виконавчим комітетам Ленінської та Кіровської районних у місті Кіровограді 
рад скласти відповідні акти приймання-передачі та внести їх для 
затвердження на засідання виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради.

3. Комунальному підприємству «Кіровоград-Благоустрій» 
Кіровоградської міської ради» передати безкоштовно виконавчому комітету 
Ленінської районної у місті Кіровограді ради саджанці дерев та кущів згідно 
з додатком 3.
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4. Комунальному підприємству «Кіровоград-Благоу стрій» 
Кіровоградської міської ради» передати безкоштовно виконавчому комітету 
Кіровської районної у місті Кіровограді ради саджанці дерев та кущів згідно 
з додатком 4.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.

Міський голова А. Райкович

Криворучко 24 85 93



Додаток 1
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
"/Х '" квітня 2016 № &*>0

Склад

комісії з передачі саджанців дерев та кущів від 
комунального підприємства "Кіровоград-Благоустрій" Кіровоградської 

міської ради" виконавчому комітету Ленінської районної у місті
Кіровограді ради

Голова комісії

Погребнюк
Ростислав Анатолійович

Члени

Главацька Світлана Дмитрівна

Криворучко 
Тетяна Володимирівна

Носенко
Ірина Анатоліївна

Постолатій 
Артем Сергійович

Радченко 
Олег Леонідович

Начальник Г оловного управління
житлово-комунального господарства

- заступник начальника Головного 
управління житлово-комунального 
господарства Кіровоградської 
міської ради

комісії:

- головний бухгалтер КП 
"Кіровоград-Благоустрій" 
Кіровоградської міської ради"

- головний спеціаліст відділу 
будівництва та благоустрою
Головного управління житлово- 
комунального господарства

- завідувач відділу бухгалтерського 
обліку, звітності та господарства - 
головний бухгалтер виконавчого 
комітету Ленінської районної у місті 
Кіровограді ради

- заступник голови виконавчого 
комітету Ленінської районної у місті 
Кіровограді ради

- начальник КП "Кіровоград- 
Благоустрій" Кіровоградської 
міської ради"

О. Хачатурян



Додаток 2
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
" /^ " к в іт н я  2016 № <$~£(о

Склад

комісії з передачі саджанців дерев та кущів від 
комунального підприємства "Кіровоград-Благоустрій" Кіровоградської 

міської ради" виконавчому комітету Кіровської районної у місті
Кіровограді ради

Голова комісії

Погребнюк
Ростислав Анатолійович

Члени

Біленький
Віктор Миколайович

Главацька Світлана Дмитрівна

Криворучко 
Тетяна Володимирівна

Кришко
Олександр
Володимирович

Радченко 
Олег Леонідович

- заступник начальника Головного 
управління житлово-комунального 
господарства Кіровоградської 
міської ради

комісії:

- завідувач бухгалтерсько- 
господарського відділу виконавчого 
комітету Кіровської районної у місті 
Кіровограді ради

- головний бухгалтер КП 
"Кіровоград-Благоустрій" 
Кіровоградської міської ради"

- головний спеціаліст відділу 
будівництва та благоустрою
Головного управління житлово- 
комунального господарства

- голова виконавчого комітету 
Кіровської районної у місті 
Кіровограді ради

- начальник КП "Кіровоград- 
Благоустрій" Кіровоградської 
міської ради"

Начальник Головного управління
житлово-комунального господарства О. Хачатурян



Додаток З
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
« ЛтЦ> 2016 №

Перелік саджанців дерев та кущів, які безоплатно передаються від 
комунального підприємства «Кіровоград-Благоустрій» Кіровоградської 

міської ради» виконавчому комітету Ленінської районної 
у місті Кіровограді ради

№
п/п Назва Кількість

(шт.)
Висота

(м)
Примітка

і 2 4 5 6

І. Листопадні дерева
1 ясен 50 1,2-2,0
2 береза 50 0,7-1,5
3 липа 15 0,8-1,2
4 бундук 20 0,8-2,0
5 верба плакуча 25 0,51,2
6 клен гостролистий 50 1,0-1,2

II. Хвойні та вічнозелені
1 туя західна 25 1,6-2,0

III. Кущі
1 вишня волочна 25 1,02-2,0
2 чубушник (жасмин) 25 0,7-1,0
3 спірея Ваг-Гута 50 0,7
4 спірея (японська) 25 0,8
5 кизильник 25 0,7-0,8
6 форзиція 50 0,5-1,2
7 дейція 15 0,5-1,2
8 пузироплодник (калинолистий) 25 0,5-1,0
9 хеномелес (айва японська) 25 0,4-0,6

Начальник Головного управління 
житлово-комунального господарства О.Хачатурян



Додаток 4
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради
« Л »  2016 №

Перелік саджанців дерев та кущів, які безоплатно передаються від 
комунального підприємства «Кіровоград-Благоустрій» Кіровоградської 

міської ради» виконавчому комітету Кіровської районної 
у місті Кіровограді ради

№
п/п

Назва
Кількість

(шт.)
Висота

(м)
Примітка

і 2 4 5 6

І. Листопадні дерева &

1 ясен 50 1,2-2,0
2 береза 50 0,7-1,5
3 липа 15 0,8-1,2
4 бундук 20 0,8-2,0
5 верба плакуча 25 0,51,2
6 клен гостролистий 50 1,0-1,2

II. Хвойні та вічнозелені
1 туя західна 25 1,6-2,0

III. Кущі
1 вишня волочна 25 1,02-2,0
2 чубушник (жасмин) 25 0,7-1,0
3 спірея Ваг-Гута 50 0,7
4 спірея (японська) 25 0,8
5 кизильник 25 0,7-0,8
6 форзиція 50 0,5-1,2
7 дейція 15 0,5-1,2
8 пузироплодник (калинолистий) 25 0,5-1,0
9 хеномелес (айва японська) 25 0,4-0,6

Начальник Головного управління
житлово-комунального господарства О.Хачатурян


