
від 04 травня 2016 року                                                                № 108-гр

м. Кіровоград

Про створення комісій

Відповідно до статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”,  Закону  України  “Про  передачу  об'єктів  права  державної  та
комунальної власності”, пункту 6 додатка 4, пункту 2.1. додатка 6 до рішення
обласної  ради  від  29  вересня  2006  року  №  61  “Про  управління  об'єктами
спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області”; згідно з
рішенням  обласної  ради  від   від  25 березня 2016 року № 51 “Про передачу
майна”,  рішенням  Знам'янської міської ради від 22 серпня 2014 року № 1469
“Про  надання  дозволу   на  безоплатну  передачу  об'єкта незавершеного
будівництва  -  “Будівництво  каналізаційного  колектора  житлового  масиву
Жовтневе-Свердлове м. Знам'янка”:

1. Передати безоплатно: 
водопровідну мережу, розташовану по пров. Зарічному в м. Світловодську, із

спільної власності громадян, які мешкають по пров. Зарічному в м. Світловодську, до
спільної  власності  територіальних громад сіл,  селищ і  міст  області  на  баланс для
поповнення статутного капіталу обласного комунального виробничого підприємства
“Дніпро-Кіровоград”;

водопровідну  мережу  з  власності  (балансу)  садового  кооперативу
“Перспективний” (с. Соколівське Кіровоградського району)  до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ і міст області на баланс для поповнення статутного
капіталу обласного комунального виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград”;

об'єкт незавершеного будівництва “Будівництво каналізаційного колектора
житлового  масиву  Жовтневе-Свердлове  м.  Знам'янка”  та  проектно-кошторисну
документацію  з  комунальної  власності  територіальної  громади  м.  Знам'янка  з
балансу  управління  містобудування,  архітектури  та  житлово-комунального
господарства  Знам'янської  міської  ради  до  спільної  власності  територіальних
громад сіл, селищ і міст області на баланс для поповнення статутного капіталу
обласного комунального виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград”. 

2. Створити  комісії  щодо  передачі  вказаного  майна  у  складі  згідно  з
додатками 1-3.
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3. Комісіям у місячний термін забезпечити приймання-передачу майна у
встановленому  чинним  законодавством  України  порядку  та  подати  голові
Кіровоградської  обласної  ради  на  затвердження  акти  приймання-передачі
вказаного майна.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної ради                                                          О.Чорноіваненко



     Додаток 1
до розпорядження голови 
Кіровоградської обласної ради
від ___ ___________ 2016 року
№ ______

Склад комісії
з питань щодо безоплатної передачі водопровідної мережі, розташованої по 

пров. Зарічному в м. Світловодську, із  спільної власності громадян, які мешкають по пров.
Зарічному в м. Світловодську, до спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст
області на баланс для поповнення статутного капіталу обласного комунального виробничого

підприємства “Дніпро-Кіровоград”

Ілик
Роман Ігорович

- генеральний  директор  обласного  комунального
виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград”

Члени комісії:

Гетьманець
Людмила Миколаївна

- директор Світловодського водопровідно-
каналізаційного господарства обласного 
комунального виробничого підприємства 
“Дніпро-Кіровоград”

Друмова 
Людмила Олександрівна    

- головний спеціаліст відділу обліку, відчуження 
та управління майном управління майном 
виконавчого апарату Кіровоградської обласної 
ради

Пастухова
Неля Василівна

- голова квартального комітету № 15
м. Світловодська

Підгорний
Ігор Станіславович

- головний інженер Світловодського 
водопровідно-каналізаційного господарства 
обласного комунального виробничого 
підприємства “Дніпро-Кіровоград”

Свиридюк
Людмила Володимирівна

- головний  бухгалтер  обласного  комунального
виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград”

Табалова 
Інна Павлівна

- заступник  директора  департаменту  житлово-
комунального  господарства  Кіровоградської
обласної державної адміністрації

Шепель
Андрій Володимирович

- начальник  управління  майном  виконавчого
апарату Кіровоградської обласної ради

Керуючий справами 
виконавчого  апарату 
обласної ради                                                                                Н.Тимофієва



Додаток 2
до розпорядження голови 
Кіровоградської обласної ради
від ___ ___________ 2016 року
№ ______

Склад комісії
з питань щодо безоплатної передачі водопровідної мережі з власності (балансу)

садового кооперативу “Перспективний” (с. Соколівське Кіровоградського району) до
спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області на баланс для поповнення

статутного капіталу обласного комунального виробничого 
підприємства “Дніпро-Кіровоград”

Голова комісії:

Ілик
Роман Ігорович

- генеральний  директор  обласного  комунального
виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград”

Члени комісії:

Атрощенко
Олександр Миколайович 

головний інженер Кіровоградського 
водопровідно-каналізаційного господарства 
обласного комунального виробничого 
підприємства “Дніпро-Кіровоград”

Давидчук
Валентина Миколаївна

- директор Кіровоградського водопровідно-
каналізаційного господарства обласного 
комунального виробничого підприємства 
“Дніпро-Кіровоград”

Друмова 
Людмила Олександрівна    

- головний спеціаліст відділу обліку, відчуження та
управління майном управління майном 
виконавчого апарату Кіровоградської обласної 
ради

Свиридюк
Людмила Володимирівна

- головний бухгалтер обласного комунального 
виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград”

Сліпченко
Валентина Петрівна

- голова садового кооперативу “Перспективний”

Табалова 
Інна Павлівна

- заступник  директора  департаменту  житлово-
комунального  господарства  Кіровоградської
обласної державної адміністрації

Шепель
Андрій Володимирович

- начальник  управління  майном  виконавчого
апарату Кіровоградської обласної ради

Керуючий справами 
виконавчого  апарату 
обласної ради                                                                                Н.Тимофієва



Додаток 3
до розпорядження голови 
Кіровоградської обласної ради
від ___ ___________ 2016 року
№ ______

Склад комісії
з питань щодо безоплатної передачі об'єкта незавершеного будівництва “Будівництво

каналізаційного колектора житлового масиву Жовтневе-Свердлове
м. Знам'янка” та проектно-кошторисну документацію з комунальної власності

територіальної громади м. Знам'янка з балансу управління  містобудування, архітектури
та житлово-комунального господарства Знам'янської міської ради до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ і міст області на баланс для поповнення статутного

капіталу обласного комунального виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград”

Голова комісії:

Ілик
Роман Ігорович

- генеральний  директор  обласного  комунального
виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград”

Члени комісії:

Берлова
Марина Вікторівна

- в.о. начальника управління містобудування, 
архітектури та житлово-комунального 
господарства   Знам'янської міської ради

Гребенюк 
Сергій Анатолійович 

- заступник Знам'янського міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів 

Друмова 
Людмила Олександрівна    

- головний спеціаліст відділу обліку, відчуження та
управління майном управління майном 
виконавчого апарату Кіровоградської обласної 
ради

Єрьоменко
Віктор Олександрович

- головний інженер Знам'янського водопровідно-
каналізаційного господарства обласного 
комунального виробничого підприємства 
“Дніпро-Кіровоград”

Мостовий 
Олександр Євгенович

- головний спеціаліст відділу архітектури та 
містобудування  управління містобудування, 
архітектури та житлово-комунального 
господарства  Знам'янської міської ради

Підгорна 
Оксана  Володимирівна 

- начальник  відділу  бухгалтерського  обліку  та
звітності  -  головний  бухгалтер  управління
містобудування,  архітектури  та  житлово-
комунального  господарста   Знам'янської  міської
ради
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Продовження додатка 3

Рябов
Олег Михайлович

- директор Знам'янського водопровідно-
каналізаційного господарства обласного 
комунального виробничого підприємства 
“Дніпро-Кіровоград”

Свиридюк
Людмила Володимирівна

- головний бухгалтер обласного комунального 
виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград”

Табалова 
Інна Павлівна

- заступник  директора  департаменту  житлово-
комунального  господарства  Кіровоградської
обласної державної адміністрації

Шепель
Андрій Володимирович

- начальник  управління  майном  виконавчого
апарату Кіровоградської обласної ради

Яковлєва
Тетяна Сергіївна

- головний  спеціаліст  відділу  бухгалтерського
обліку та звітності  Знам'янської міської ради

Керуючий справами 
виконавчого  апарату 
обласної ради                                                                                     Н.Тимофієва



             Додаток 3
до розпорядження голови 
Кіровоградської обласної ради
від ___ ___________ 2015 року
№ ______

Склад комісії
з питань безоплатної передачі водопровідних мереж, розташованих у с. Созонівка

Кіровоградського району, по вул. Польова, вул. Квартальна, вул. Дружби,
вул. Миру, вул. Квіткова, вул. Садова, вул. Чигринова, вул. Шкільна, вул. Світла, вул.

Набережна, провул. Середній з комунальної власності територіальної громади с.
Созонівка Кіровоградського району до спільної власності територіальних громад сіл,

селищ і міст області на баланс для поповнення статутного капіталу обласного
комунального виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград”

Голова комісії:

Ілик
Роман Ігорович

- генеральний  директор  обласного  комунального
виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград”

Члени комісії:

Атрощенко
Олександр Миколайович 

головний інженер Кіровоградського 
водопровідно-каналізаційного господарства 
обласного комунального виробничого 
підприємства “Дніпро-Кіровоград”

Давидчук
Валентина Миколаївна

- директор Кіровоградського водопровідно-
каналізаційного господарства обласного 
комунального виробничого підприємства 
“Дніпро-Кіровоград”

Друмова 
Людмила Олександрівна    

- головний спеціаліст відділу обліку, відчуження та
управління майном управління майном 
виконавчого апарату Кіровоградської обласної 
ради

Свиридюк
Людмила Володимирівна

- головний бухгалтер обласного комунального 
виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград”

Табалова 
Інна Павлівна

- заступник  директора  департаменту  житлово-
комунального  господарства  Кіровоградської
обласної державної адміністрації

Шепель
Андрій Володимирович

- начальник  управління  майном  виконавчого
апарату Кіровоградської обласної ради

Керуючий справами 
виконавчого  апарату 
обласної ради                                                                                   Н.Тимофієва






