
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 
  

           від   03 березня   2016 р.                                             № 48 
 

м. Знам`янка 

 

 

Про створення  комісії з підписання актів 

обстеження стану зовнішніх і внутрішньобудинкових 

електромереж на їх відповідність вимогам 

нормативно-правових актів 

          

З метою організації  роботи по оформленню субсидії мешканцям, які для опалення 

використовують побутові електроприлади, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню 

субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» та Постанови Кабінету 

Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 409 «Про встановлення державних соціальних 

стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», керуючись ст. 42 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”:   

                   

 

1. Створити комісію з підписання актів обстеження стану зовнішніх і 

внутрішньобудинкових електромереж на їх відповідність вимогам нормативно-

правових актів, відповідно до Постанови КМУ від 05.08.2014 року № 409 у складі : 

 

голова комісії: 

 

- у  будинках, які перебувають на балансі КП «ЗЖЕК № 1» - головний інженер 

КП «ЗЖЕК № 1»; 

- у будинках, які перебувають на балансі об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку – голова відповідного об’єднання; 

- у будинках, які перебувають в управлінні житлово-будівельного кооперативу – 

голова відповідного кооперативу. 

 

секретар комісії: 

 

головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства управління 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської 

міської ради;   

 

члени комісії:  
 

- начальник Знам’янського РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго»;  

- заступник начальника Знам’янського РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго»;  

 

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження заступника міського голови 

від 04 листопада 2015 року № 140 «Про створення  комісії з підписання актів 



обстеження стану зовнішніх і внутрішньо будинкових електромереж на їх 

відповідність вимогам нормативно-правових актів». 

 

4. Зобов’язати голів комісії забезпечити передачу актів обстеження стану зовнішніх і 

внутрішньобудинкових електромереж на їх відповідність вимогам нормативно-

правових актів, відповідно до Постанови КМУ від 05.08.2014 року № 409 на 

затвердження начальнику управління містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства. 

 

5. Контроль за виконанням покласти на заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів С. Гребенюка. 

       

                                  

Міський  голова                                           С. Філіпенко                                        


