
                                                                                              ПРОЄКТ  №  420 
 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА   РАДА  
 

 

СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від "____" __________ 2021 року       № ___ 
 

Про безоплатну передачу  
госппобутової каналізації у  
спільну власність територіальних  
громад сіл, селищ і міст 
Кіровоградської області 
 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтями 26, 60 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",                                
статтями 5, 6 Закону України "Про передачу об'єктів права державної та 
комунальної власності", відповідно до Положення про порядок списання та 
передачі майна, що належить до комунальної власності територіальної громади 
міста Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської                             
ради 11 грудня 2012 року № 2099, та пункту 2.2.24 Положення про управління 
капітального будівництва Кропивницької міської ради, затвердженого 
рішенням міської ради від 02 лютого 2021 року № 62, Кропивницька міська 
рада  

В И Р І Ш И Л А:  
 

1. Дати згоду на безоплатну передачу завершеного будівництвом об’єкту 
"Нове будівництво госппобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, 
Дарвіна, Степняка Кравчинського" вартістю 4 328 452,00 грн у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області з 
оформленням на баланс обласного комунального виробничого підприємства 
"Дніпро-Кіровоград". 

 

2. Надати повноваження начальнику управління капітального 
будівництва Кропивницької міської ради С.Білоконю взяти участь у роботі 
комісії з приймання – передачі завершеного будівництвом об’єкту "Нове 
будівництво госппобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, 
Степняка Кравчинського" та підписати відповідні акти. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
міської ради з питань бюджету та податкової політики, з питань  архітектурної 
діяльності, містобудування та капітального будівництва та заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна.  
 
Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 
 
 

 

Сергій Хоменко 38 83 40 



 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Кропивницької міської ради № 420 "Про безоплатну 
передачу госппобутової каналізації у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області" 
 

 Відповідно до статей 26, 59 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 
Кропивницької міської ради (далі - Управління) підготовлено проєкт рішення 
Кропивницької міської ради "Про безоплатну передачу госппобутової 
каналізації у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст 
Кіровоградської області". 
 В 2021 році Управлінням завершено будівельно-монтажні роботи по 
об’єкту "Нове будівництво госппобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, 
Дарвіна, Степняка Кравчинського" (далі – Об’єкт). 
 З метою надійної, якісної експлуатації завершеного будівництвом Об’єкту 
виникла необхідність передачі зазначеного Об’єкту на баланс до відповідної 
експлуатуючої організації, а саме: обласного комунального виробничого 
підприємства "Дніпро-Кіровоград". 

Управлінням капітального будівництва Кропивницької міської ради 
підготовлений проєкт рішення міської ради "Про безоплатну передачу 
госппобутової каналізації у спільну власність територіальних громад сіл, селищ 
і міст Кіровоградської області", подано на розгляд постійних комісій міської 
ради з питань бюджету та податкової політики, а також з питань архітектурної 
діяльності, містобудування та капітального будівництва, на погодження 
Виконавчим комітетом Кропивницької міської ради  не подається. 

 
 

Начальник управління                                                          Сергій БІЛОКІНЬ 
 
 


