
УКРАЇНА
ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01 липня 2021 року Валки № 242

Про утворення комісії щодо 
передачі в межах комунальної 
власності Валківської міської 
територіальної громади з балансу 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «СНІЖКІВ»
ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
на баланс КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 
«БЛАГОУСТРІЙ» ВАЛКІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ доріг, 
розташованих в межах населених 
пунктів на території Валківської 
міської територіальної громади

Керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності», з метою виконання рішення VIII сесії Валківської 
міської ради VIII скликання від 24 червня 2021 року № 3 77-VIII «Про передачу 
в межах комунальної власності Валківської міської територіальної громади з 
балансу ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СНІЖКІВ» 
ВАЖІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на баланс КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «БЛАГОУСТРІЙ» ВАЖІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ доріг, 
розташованих в межах населених пунктів на території Валківської міської 
територіальної громади»:

1. Утворити комісію щодо передачі в межах комунальної власності 
Валківської міської територіальної громади з балансу ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СНІЖКІВ» ВАЖІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЛАГОУСТРІЙ» 
ВАЖІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ доріг, розташованих в межах населених пунктів 
на території Валківської міської територіальної громади (далі -  Комісія) та 
затвердити її персональний склад (додається).
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2. Комісії в місячний термін здійснити приймання-передачу доріг та подати 
акт приймання -  передачі на затвердження міському голові.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

МІСЬКИЙ г о л о й ^ с у ^ г Валерій СКРИПШЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 
від 01 липня 2021 року № 242

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
комісії щодо передачі в межах комунальної власності Валківської міської 

територіальної громади з балансу ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «СНІЖКІВ» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на баланс 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЛАГОУСТРІЙ» ВАЛКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ доріг, розташованих в межах населених пунктів на

1. Ігор НІЗЕЛЬКОВСЬКИИ перший заступник міського голови, голова
комісії

6. Катерина САВЧЕНКО член комісії з реорганізації ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«СНІЖКІВ» міської ради (за згодою)

території Валківської міської територіальної громади

2. Ніна ВАЩЕНКО головний бухгалтер КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «БЛАГОУСТРІЙ» 
міської ради (за згодою)

3. Наталія ЗЯГУН начальник відділу бухгалтерського обліку 
міської ради

4. Микола ЛИСЯК директор КОМУНАЛЬНОГО
«БЛАГОУСТРІЙ»ПІДПРИЄМСТВА 

міської ради (за згодою)

5. Тетяна ПИЛИПЕНКО начальник відділу комунальної власності
міської ради

7. Марія Самохвалова голова комісії з реорганізації ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«СНІЖКІВ» міської ради (за згодою)

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Сергій ТИЖНЕНКО

Тетяна 3) 5 27 03


