
 
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 

 
Про передачу завершеного будівництвом  
об’єкта «Будівництво газопроводу низького  
тиску для газопостачання теплогенераторної  
нежитлового приміщення, яке використовується  
під розміщення Пантаївської селищної ради по  
вул. Магістральна, 49, сел. Пантаївка  
в м.Олександрія Кіровоградської області»  
 
 Відповідно до ст.ст. 29, 30, 52  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», пп. 4.2.15 ст. 4 Закону України «Про оподаткування прибуткових підприємств», з 
метою  забезпечення обслуговування закінченого будівництвом об’єкта «Будівництво 
газопроводу низького тиску для газопостачання  теплогенераторної нежитлового 
приміщення, яке використовується під розміщення Пантаївської селищної ради по                 
вул. Магістральна, 49, сел. Пантаївка в м.Олександрія Кіровоградської області», 
 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Дати згоду на безоплатну передачу з комунальної власності територіальної громади 
міста Олександрії в спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст 
Кіровоградської області з балансу управління житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування Олександрійської міської ради на баланс Пантаївської 
селищної ради завершеного будівництвом об’єкта «Будівництво газопроводу низького тиску 
для газопостачання  теплогенераторної нежитлового приміщення, яке використовується під 
розміщення Пантаївської селищної ради по вул. Магістральна, 49, сел. Пантаївка в 
м.Олександрія Кіровоградської області» вартістю 88 662,57 грн. (вісімдесят вісім тисяч 
шістсот шістдесят дві гривні 57 копійок). 

2. Визначити відповідальних осіб для підписання акта приймання - передачі 
завершеного будівництвом об’єкта «Будівництво газопроводу низького тиску для 
газопостачання  теплогенераторної нежитлового приміщення, яке використовується під 
розміщення Пантаївської селищної ради по вул. Магістральна, 49, сел. Пантаївка в 
м.Олександрія Кіровоградської області» з балансу управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради на баланс 
Пантаївської селищної ради, а саме:  

- БОНДАРЕНКА Віталія Івановича –  заступника  начальника управління житлово-
комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської 
ради, начальника житлово-комунального відділу управління; 
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- МОНАСТИРСЬКУ Світлану Олександрівну – начальника відділу бухгалтерського 
обліку та звітності управління житлово-комунального господарства, архітектури та 
містобудування Олександрійської міської ради, головного бухгалтера управління ; 

- ПІДГОРНУ Різіде Саліхзянівну – спеціаліста 1 категорії відділу ремонтно-будівельних 
робіт управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
Олександрійської міської ради. 

 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань 

стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики та з питань 
комунальної власності та житлово-комунального господарства та заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Некрасова А. В.  

 
 

 
 
Міський голова                          С. ЦАПЮК 
 
 
 
 


