
 
                                               ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2-а СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ   
            

Від 22 грудня 2017 року                                                                                       № 25 

 

Про надання згоди на приймання  

спеціалізованої комунальної техніки –  

вантажного автомобіля на шасі  

МАЗ 4371 № 2 (сміттєвозу)                

 

 Керуючись статтями 26, 60 Закону   України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішенням 13-ї сесії Полтавської обласної ради 7-го скликання від 

31.01.2017 № 355 «Про фінансування закупівлі спецтехніки за рахунок коштів 

охорони навколишнього природного середовища Полтавської області у 2017 

році» (зі змінами), рішенням 12-ї сесії Гребінківської міської ради 7-го 

скликання від 03.02.2017, рішенням 13-ї сесії Гребінківської міської ради 7-го 

скликання від 03.03.2017, рішенням 15-ї сесії Гребінківської міської ради 7-го 

скликання від 27.04.2017, враховуючи лист Департаменту будівництва, 

містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства 

Полтавської облдержадміністрації від 14.11.2017 № 03-09/3-1066, Гребінківська 

міська рада : 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на приймання спеціалізованої комунальної техніки – 

вантажного автомобіля Влів Мікро 9-10 MZ 4371 № 2 на шасі МАЗ 4371 № 2 

(сміттєвоза), придбаного відповідно до Переліків спеціалізованої комунальної 

техніки та контейнерів для твердих побутових відходів, що пропонуються для 

закупівлі за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного 

середовища в 2017 році, затверджених рішенням тринадцятої сесії Полтавської 

обласної ради сьомого скликання від 31 січня 2017 року № 355 «Про 

фінансування закупівлі спецтехніки за рахунок коштів фонду охорони 

навколишнього природного середовища Полтавської області у 2017 році» (зі 

змінами), та технічних завдань, затверджених рекомендаціями постійної комісії 

з питань екології та раціонального природокористування Полтавської обласної 

ради від 27 січня 2017 року «Про прискорення виділення коштів з фонду 

охорони навколишнього природного середовища області на придбання 

спецавтотранспорту та контейнерів для твердих побутових відходів». 

2. Передати спеціалізовану комунальну техніку – вантажного автомобіля 

Влів Мікро 9-10 MZ 4371 № 2 на шасі МАЗ 4371 № 2, Гребінківському 

комбінату комунальних підприємств. 

3. Створити комісію з приймання-передачі комунального майна у складі: 



- Зінченко Володимир Миколайович, заступник Гребінківського 

міського голови; 

- Бунько Олексій Миколайович, начальник Гребінківського 

комбінату комунальних підприємств, депутат міської ради; 

- Гудзь Олександр Степанович, механік Гребінківського комбінату 

комунальних підприємств; 

- Рева Едуард Васильович, заступник директора – начальник 

управління житлово-комунального господарства департаменту будівництва, 

містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства 

Полтавської облдержадміністрації; 

- Васіна Анна Миколаївна, головного спеціаліста з 

енергозбереження, життєзабезпечення та житлової політики управління 

житлово-комунального господарства департаменту будівництва, 

містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства 

Полтавської облдержадміністрації; 

- Кукіб Тетяна Олексіївна,   головний спеціаліст відділу з питань  

ефективності використання майна, розмежування власності та приватизації 

управління майном Полтавської обласної ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Бунько 

О.М.). 

 

 

 

         Міський голова                                                   В. Колісніченко 


