
 

УКРАЇНА 

МИРНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

_______________    Мирноград    № _____________ 

 

Про прийняття витрат 

 

Розглянувши лист Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної 

державної адміністрації від 14.09.2021 № 08-25/4438/90-21, керуючись статтями 26, 59, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в України», статтею 85 Бюджетного кодексу 

України, розпорядження голови обласної державної адміністрації керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 31.08.2018 № 129/5-18 «Про затвердження Програмних 

заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік» (зі 

змінами), від 21.02.2019 № 179/5-19 «Про затвердження Програмних заходів обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища на 2019 рік» (зі змінами внесеними 

рішенням від 12.03.2019 № 7/40-3739), 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Прийняти у комунальну власність Мирноградської міської територіальної громади 

від Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації 

наступні витрати по програмі «Заходи з озеленення», а саме: «Реконструкція міського парку 

культури і відпочинку ім. Гагаріна за адресою: Донецька область, м. Мирноград,                         

вул. Соборна, 9» згідно з додатком 1. 

2. Визначити Багатогалузеве об’єднання комунального господарства Мирноградської 

міської ради (Мудрик) балансоутримувачем витрат згідно з додатком 1. 

3. Затвердити склад комісії з питань прийому – передачі витрат від Департаменту 

екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації до комунальної 

власності Мирноградської міської територіальної громади на баланс Багатогалузевого 

об’єднання комунального господарства Мирноградської міської ради згідно з додатком 2. 

4. Багатогалузевому об’єднанню комунального господарства Мирноградської міської 

ради (Мудрик): 

4.1. Забезпечити в установленому порядку прийняття витрат, зазначених у додатку 1. 

4.2. Подати на затвердження до департаменту по роботі з активами міської ради 

складені належним чином та підписані комісією акти прийому-передачі. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Дмитрієва, постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, екології, охорони довкілля та 

благоустрою (Третяк). 

 

 

 

Міський голова                         Олександр БРИКАЛОВ 

Додаток 1 



  2 

до рішення Мирноградської міської ради 

______________ № __________ 

 

 

ПЕРЕЛІК 

Витрат по об’єкту «Реконструкція міського парку культури і відпочинку ім. Гагаріна за 

адресою: Донецька область, м. Мирноград, вул. Соборна, 9», що приймаються на баланс 

Багатогалузевого об’єднання комунального господарства Мирноградської міської ради 

 

 

№  Найменування капітальних видатків Сума, грн. 

 Виконані будівельні роботи та витрати 18 484 271,49 

 Виконані роботи з технічного нагляду  243 824,66 

 Виконані роботи з авторського нагляду 54 403,65 

 Всього:  18 782 499,80 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради       Людмила КОНЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 
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до рішення Мирноградської міської ради 

______________ № __________ 

 

СКЛАД 

комісії з питань прийому-передачі витрат від Департаменту екології та природних ресурсів 

Донецької обласної державної адміністрації до комунальної власності Мирноградської 

міської територіальної громади на баланс  

Багатогалузевого об’єднання комунального господарства Мирноградської міської ради 

 

 

 

Олександр ДМИТРІЄВ       заступник міського голови з питань 

       діяльності виконавчих органів ради,  

                                                                            голова комісії 

 

Члени комісії: 

 

 

Олександр ЛИХАЧ    заступник директора Департаменту екології та 

природних ресурсів Донецької 

облдержадміністрації 

 

 

Наталія МАШИР    головний бухгалтер Багатогалузевого об’єднання  

    комунального господарства Мирноградської   

      міської ради 

 

Олександр МУДРИК    директор Багатогалузевого об’єднання  

    комунального господарства Мирноградської   

      міської ради 

 

 

Лариса САДІЛІАНІ    начальник Управління комунальної власності 

    Мирноградської міської ради 

 

Тетяна СЕРДЮК    спеціаліст 1 категорії Управління комунальної 

     власності Мирноградської міської ради 

 

 

Любов ШУШПАННІКОВА     заступник начальника відділу  

   природно-заповідних територій, лісового  

   господарства та біоресурсів управління природно- 

   заповідних територій, лісового господарства та 

   моніторингу довкілля Департаменту екології та  

   природних ресурсів  

   Донецької облдержадміністрації 

 

 

 

Секретар міської ради          Людмила КОНЬКО 
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