
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 

 
від  "___"___________2018р.                    м. Шепетівка                                     № _____ 

 

      

Про передачу на баланс 

об’єктів благоустрою 

(18 гідротехнічних споруд, пішохідних 

та автошляхових мостів)  

 
 

 

На виконання рішення ХХХV сесії міської ради VІІ скликання № 12 від 15.02.2018 р. 

«Про передачу на баланс об’єктів благоустрою», з метою забезпечення належного 

утримання та обслуговування гідротехнічних споруд, пішохідних та автошляхових мостів, 

керуючись ст.29, 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий 

комітет міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Звіт «Про оцінку окремого індивідуально визначеного майна  "18 

гідротехнічних споруд, пішохідних  та автошляхових мостів, що перебувають у 

комунальній власності територіальної громади м. Шепетівка". 

2. Прийняти на баланс виконавчого комітету Шепетівської міської ради 

 18 гідротехнічних споруд, пішохідних та автошляхових мостів згідно акту 

приймання- передачі. ( Додаток 1). 

3. Передати безоплатно  з балансу виконавчого комітету Шепетівської міської ради на 

баланс комунального підприємства "Шепетівське  ремонтно-експлуатаційне 

підприємство" та закріпити за ними  18 гідротехнічних споруд, пішохідних та 

автошляхових мостів. (Додаток 2). 

4. Затвердити акти  приймання-передачі 18 гідротехнічних споруд, пішохідних та 

автошляхових мостів, що перебувають  у комунальній власності територіальної 

громади м. Шепетівка. 

5. Комунальному підприємству "Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 

підприємство", відповідно до актів приймання-передачі,  прийняти майно, зазначене 

в п.3 даного рішення та забезпечити його обслуговування та експлуатацію згідно 

норм чинного законодавства. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Вихівського В.Б, управління житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин (начальник управління  Цвіркун П.І.). 

       
 

 

 

 

Міський голова                                                                       М. Полодюк 

 

 



 

Готував: 

правління житлово-комунального  

господарства та з питань регулювання  

Заступник начальника управління житлово- 

комунального господарства та з питань  

регулювання земельних відносин                                                             Л. Степанець             

 

 

 

ЗАВІЗОВАНО: 

 

 

Перший заступник міського голови              В. Вихівський 

 

 

Начальник управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин                П. Цвіркун 

 

                                                          

Начальник відділу економіки  управління  

економічного розвитку                                                  О.Колеснік  

 

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку     Г.Рибачук 

 

 

Начальник фінансового управління                 В. Дрищ 

 

 

Начальник юридичного відділу                                                                      Г.Бабась 

 

Керуючий справами виконкому      В. Рачук 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рішення надсилається: 

       

1.  КП "Шепетівське РЕП" 

2. Управління ЖКГ та з питань регулювання земельних відносин 

3. Управління економічного розвитку 

4. Фінуправління 

5. Відділ бухгалтерського обліку 

6. Юридичний відділ 

 
 

 


