
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» _____________ 2021 року № ____ 

 
м. Олександрія 

 
Про передачу комплексу будівель, розміщених  
за адресою: місто Олександрія, вул. 6-го Грудня, 13  
з балансу комунального підприємства «Житлогосп»  
на баланс комунального підприємства «Зеленгосп»  
 

Відповідно до ст. 29, 30, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
для забезпечення ефективного використання комунального майна 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:  
 

1. Передати безоплатно з балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс 
комунального підприємства «Зеленгосп» комплекс будівель, розміщених за адресою: місто 
Олександрія, вулиця 6-го Грудня, 13 загальною площею 657,67 кв.м, первісною балансовою 
вартістю 4146159,00 грн (чотири мільйони сто сорок шість тисяч сто п’ятдесят дев’ять 
гривень 00 копійок), залишковою вартістю 0,00 гривень (100% знос).  

 
2. Утворити  комісію з приймання-передачі комплексу будівель, розміщених за 

адресою: місто Олександрія, вул. 6-го Грудня, 13  з балансу комунального підприємства 
«Житлогосп» на баланс комунального підприємства «Зеленгосп» згідно з додатком. 

 
3. Комісії протягом 14 календарних днів з моменту набуття чинності даним рішенням 

скласти акт приймання-передачі комплексу будівель, розміщених за адресою: місто 
Олександрія, вул. 6-го Грудня, 13 з балансу комунального підприємства «Житлогосп» на 
баланс комунального підприємства «Зеленгосп» та подати його 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 
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Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
від __________ 2021 року № 236 

 
Склад комісії  

з приймання-передачі комплексу будівель, розміщених за адресою: місто Олександрія, 
вул. 6-го Грудня, 13  з балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс 

комунального підприємства «Зеленгосп»  
 

Голова комісії: 
 

ГУГЛЕНКО 
Юрій Олександрович 
 

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

 
Члени комісії: 

 
АХМАД 
Тетяна Борисівна 
 

- головний бухгалтер комунального підприємства «Житлогосп» 
 

БУЛЬДОВИЧ  
Віталій Володимирович 

- директор комунального підприємства «Зеленгосп»  

МОНАСТИРСЬКА  
Світлана Олександрівна  

- начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
управління житлово-комунального господарства, архітектури 
та містобудування міської ради, головний бухгалтер 
управління 

ПОЛОВНІКОВА  
Юлія Євгеніївна  

- головний бухгалтер комунального підприємства «Зеленгосп» 

САМОЙЛЕНКО 
Віктор Володимирович 
 

- директор комунального підприємства «Житлогосп» 

СУЛЯТИЦЬКИЙ  
Михайло Михайлович 

- начальник управління житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування Олександрійської міської ради 

 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
 


