
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

 

РІШЕННЯ 
 

 

 

     “   ”               2018 року                         м. Шепетівка                                                   № _____ 

 

 
Про створення комісії з приймання-передачі 

об’єктів благоустрою м.Шепетівки. 

 

        

 

 

           З метою  передачі на баланс комунальному підприємству «Шепетівське ремонтно- 

експлуатаційне підприємство»   вулиць та доріг, провулків, проїздів, пішохідних та 

велосипедних доріжок, площ, скверів та майданчиків,малих архітектурних форм, мостів та 

шляхопроводів,кладовищ та місць захоронень, питних криниць, колодязів зливової каналізації, 

оглядових колодязів мереж водопостачання та водовідведення, територій будівель та споруд 

інженерного захисту територій, територій санітарно-захисних зон річок Гуска та Косецька, 

пам’ятників та пам’ятних знаків , які відносяться до об`єктів благоустрою та дорожньої 

системи, на виконання рішення XXХV  сесії міської ради VII скликання від 15 лютого 2018 р. 

№12 «Про передачу на баланс об’єктів благоустрою» керуючись ст.42 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

 

1. Створити комісію з  приймання-передачі об’єктів благоустрою м.Шепетівки  у складі: 

                      Вихівський В.Б. – перший заступник міського голови, голова комісії 

                      Цвіркун П.І. – начальник управління житлово-комунального господарства та з   

                                               питань регулювання земельних відносин, заступник голови комісії; 

                      Костюк Н.В.-  спеціаліст 1 категорії управління житлово-комунального                             

                                               господарства  та з питань регулювання земельних відносин, 

                                               секретар комісії; 

                      Степанець Л.А. – заступник начальника управління житлово-комунального  

                                               господарства та з питань регулювання земельних відносин; 

           Дрищ В.О. -  начальник фінансового управління; 

                      Бабась Г.І.- начальник юридичного відділу; 

                      Донков В.В.- начальник відділу містобудування та архітектури; 

                      Гринь О.М. – начальник управління економічного розвитку; 

                      Рибачук Г.П.- начальник відділу бухгалтерського обліку; 

           Клімчук Л.М. – спеціаліст 1-ї категорії відділу містобудування та архітектури;    

                      Королівська Л.П. – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку; 

                      Ружанська Н.В. - головний спеціаліст управління житлово-комунального                      

                                                 господарства з питань регулювання земельних відносин; 

                      Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з питань регулювання земельних  

                                                 відносин  управління житлово-комунального господарства та з  



                                                  питань  регулювання земельних відносин; 

                         Яковлева Н.В. – інспектор-технік з благоустрою управління житлово-                  

                                                  комунального господарства та з питань регулювання земельних  

                                                  відносин. 

                         Шайнога Ю.М.- директор КП «Шепетівське РЕП»; 

                         Ступак Є.В.- головний інженер КП «Шепетівське РЕП»; 

                         Краєвська Л.А.- головний бухгалтер КП «Шепетівське РЕП». 

                         Горбань Л.П. – майстер комунального підприємства «Шепетівське ремонтно- 

                                                 експлуатаційне підприємство».        

 

2. Комісії з приймання-передачі об’єктів благоустрою м.Шепетівки  здійснити 

інвентаризацію,оцінку та  передати на баланс КП «ШРЕП»  об’єкти благоустрою, згідно 

актів приймання-передачі. 

 

3. Акти приймання-передачі об’єктів благоустрою м.Шепетівки  комісії  надати на 

затвердження  виконавчому комітету Шепетівської міської ради. 

 

      4.  Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого   

           заступника міського голови Вихівського В.Б. та начальника управління      

           житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних 

           відносин Цвіркуна П.І. 

       

 

  

 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови                          В.Б.Вихівський                                                 



 

 

Готував: 

 

Начальник управління  

житлово-комунального 

господарства  та з питань  

регулювання земельних відносин                      П.І. Цвіркун 

         

 

 

 

Погоджено: 

 

Перший заступник  

міського голови                      В.Б. Вихівський 

 

Начальник фінансового                                                                                              В.О. Дрищ 

управління 

 

Начальник управління 

економічного розвитку                      О.М. Гринь 

 

Начальник юридичного 

відділу                                    Г.І.  Бабась 

 

Керуючий справами 

виконкому                                    В.І.  Рачук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення надсилається: 

 

1. Управління житлово-комунального                                                        

господарства  та з питань регулювання земельних відносин      

  

2. КП «Шепетівське ремонтно- 

експлуатаційне підприємство 

 

3.Фінансове   управління                                                                          

 

4.Управління економічного розвитку                      

 

5.Юридичний  відділ                                        

 

6.Відділ бухгалтерського обліку                                                              



 

 

 

 

  

 

 


