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КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 
 

  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від  "___" _________ 2022 року                                                            № _____ 
 
Про надання згоди на безоплатну передачу 
з комунальної власності міста незавершеного 
будівництвом  об’єкта «Насосна  станція 
«Зона ІІ-А» м. Кіровоград резервуар 
чистої води-будівництво» у спільну 
 власність територіальних громад  сіл,  
селищ і міст Кіровоградської області 
 
 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України,                               
статтями 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                           
відповідно до Положення про порядок списання та передачі майна, що 

належить до комунальної власності територіальної громади міста, 
затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099, та 

Положення про управління капітального будівництва Кропивницької міської 

ради, затвердженого рішенням міської ради від 02 лютого 2021 року № 62,  
враховуючи лист заступника начальника Кіровоградської обласної військової 

адміністрації від 22 липня 2022 року № 01-18/639/0.5 «Про передачу 

незавершеного будівництвом об’єкта» та лист в.о. генерального директора 

обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград»                                
від 07 липня 2022 року № 1276/02/07-21 «Про передачу майна», 
Кропивницька міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А:  
 

1. Дати згоду на безоплатну передачу з комунальної власності міста 
незавершеного будівництвом  об’єкта «Насосна  станція «Зона ІІ-А»                           
м. Кіровоград резервуар чистої води-будівництво» у спільну власність 

територіальних громад  сіл, селищ і міст Кіровоградської області з 

оформленням на баланс обласного комунального виробничого підприємства 

«Дніпро-Кіровоград». 
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2. Надати повноваження начальнику управління капітального 

будівництва Кропивницької міської ради С.Білоконю взяти участь у роботі 

комісії з приймання – передачі незавершеного будівництвом  об’єкта 

«Насосна  станція «Зона ІІ-А» м. Кіровоград резервуар чистої води-
будівництво» та підписати акти з приймання-передачі. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності, 

з питань житлово-комунального господарства та транспорту, заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна. 
 
 
 
Секретар міської ради                                      Олег КОЛЮКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юлія Зайкевич  35 83 41 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проєкту рішення Кропивницької міської ради № 1303 «Про надання згоди 

на безоплатну передачу з комунальної власності міста незавершеного 

будівництвом  об’єкта «Насосна  станція «Зона ІІ-А» м. Кіровоград резервуар 

чистої води-будівництво» у спільну власність територіальних громад  сіл, 

селищ і міст Кіровоградської області». 
          Відповідно до статтей 59, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", на підставі положення про Управління капітального будівництва 

Кропивницької міської ради, затвердженого рішенням Кропивницької міської ради 

від 02.02.2021 року № 62, Управлінням капітального будівництва виноситься на 

розгляд міської ради проєкт рішення «Про надання згоди на безоплатну передачу з 

комунальної власності міста незавершеного будівництвом  об’єкта «Насосна  

станція «Зона ІІ-А» м. Кіровоград резервуар чистої води-будівництво» у спільну 

власність територіальних громад  сіл, селищ і міст Кіровоградської області» (далі - 

Об’єкт). 
 З метою збільшення потужностей міської системи водопостачання  на 101-у 

мікрорайоні міста було розпочато на початку 2000-х років будівництво 

вищезазначеного об’єкта. З часом у зв’язку з обмеженим фінансуванням галузевих 

програм  будівництво  насосної станції  «Зона ІІ-А» було призупинено.  
 До Кропивницької міської ради звернувся в.о. генерального директора ОКВП 

«Дніпро-Кіровоград» стосовно передачі в тимчасове використання засувки Д 600 

мм, яка встановлена на інженерних мережах Об’єкта для усунення аварійної 

ситуації.   
На даний час об’єкт незавершеного будівництва перебуває на балансі 

Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради. 
Відповідно до вимог Закону України про місцеве самоврядування в Україні», 

майно територіальної громади може передаватися виключно за рішенням міської 

ради.  
Зважаючи на той факт, що Об’єкт фактично розташований на території, яка 

утримується ОВКП «Дніпро-Кіровоград» та потужності якого в подальшому 

можуть бути використані для попередження та ліквідації аварійних ситуацій, 

вважаємо за необхідне передати Об’єкт на баланс ОВКП «Дніпро-Кіровоград».  
Листом від 07 липня 2022 року № 1276/02/07-22 ОВКП «Дніпро-Кіровоград»  

повідомило що не заперечує проти передачі незавершеного будівництвом об’єкта в 

цілому  у спільну власність територіальних громад  сіл, селищ і міст області на 

баланс підприємства. 
В проєкті рішення відсутня фінансова складова в частині витрат з міського 

бюджету. 
Проєкт рішення міської ради «Про надання згоди на безоплатну передачу з 

комунальної власності міста незавершеного будівництвом  об’єкта «Насосна  

станція «Зона ІІ-А» м. Кіровоград резервуар чистої води-будівництво» у спільну 

власність територіальних громад  сіл, селищ і міст Кіровоградської області» 

попередньо погоджується виконавчим комітетом Кропивницької міської ради та 

буде винесено на розгляд на постійних комісій міської ради з питань екології, 

земельних відносин та комунальної власності, з питань житлово-комунального 

господарства та транспорту. 
 

Начальник управління  
капітального будівництва  
Кропивницької міської ради      Сергій БІЛОКІНЬ 


