
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від __ березня 2021 року № ___ 

 
м. Олександрія 

 
Про передачу нежитлового приміщення 
 з балансу КП «Житлогосп» на баланс 
управління культури та туризму 
 

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у 
зв’язку із службовою необхідністю, з метою використання нежитлових приміщень за 
призначенням 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ :  
 

1. Передати з балансу комунального підприємства "Житлогосп" на баланс 
управління культури та туризму Олександрійської міської ради нежитлове приміщення, 
розташоване за адресою: місто Олександрія, вулиця Шевченка, 66, загальною площею 
151,6 кв. м., балансовою вартістю 57471,0 грн  (п’ятдесят сім тисяч чотириста сімдесят 
одна гривня 0 копійок), залишковою вартість 0 грн  та 100% зносом. 

 
2. Затвердити склад комісії з приймання-передачі нежитлового приміщення по                

вул. Шевченка, 66 з балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс 
управління культури та туризму Олександрійської міської ради згідно з додатком. 

 
3. Комісії протягом 14 днів з дня набуття чинності даного  рішення скласти акт 

приймання - передачі нежитлового приміщення по вул. Шевченка, 66 з балансу 
комунального підприємства "Житлогосп" на баланс управління культури та туризму 
Олександрійської міської ради та надати на затвердження виконавчому комітету міської 
ради . 

 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. 
 
 
 
Міський голова  Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 

 
 
 
 



2 
 

Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
від __ березня 2021 року № ____ 

 
Склад комісії з приймання-передачі нежитлового приміщення по вул. Шевченка, 66                     
з балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс управління культури 

та туризму Олександрійської міської ради згідно з додатком 
 

Голова комісії: 
 

ГУГЛЕНКО 
Юрій Олександрович 
 

- перший заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради 

Заступник голови комісії: 
 

ЧЕМЕРИС 
Ірина Анатоліївна 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів міської ради 

 
Члени комісії: 

 
АХМАД 
Тетяна Борисівна 
 

- головний бухгалтер комунального підприємства «Житлогосп» 
 

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА 
Ольга Володимирівна 
 

- начальник управління культури і туризму Олександрійської міської 
ради 

САМОЙЛЕНКО 
Руслана Миколаївна  
 

- директор комунального підприємства «Житлогосп» 

ФЕДОРЕНКО 
Оксана Миколаївна 

- головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління культури 
і туризму Олександрійської міської ради 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету                 Сергій ЗАВАЛІЙ 

 
 
 


