
Доопрацьований 19.08.2021 

Проєкт №650 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від "____"_____________ 20__ року      №______ 

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 02 листопада 2016 року 

№ 585 «Про надання згоди на безоплатну передачу об’єктів 

водопостачання, водовідведення та іншого майна смт Нового із 

комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Кіровоградської 

області» 

 

 

Керуючись статтями 140, 142 - 144 Конституції України, статтями 26, 

59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 1- 4, 

7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності», пунктом 54 Положення про порядок списання та передачі майна, 

що належить до комунальної власності територіальної громади міста 

Кіровограда, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2012 року 

№ 2099, з метою завершення процедури передачі Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести зміни до рішення міської ради від 02 листопада 2016 року № 585 

«Про надання згоди на безоплатну передачу об’єктів водопостачання, 

водовідведення та іншого майна смт Нового із комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Кіровоградської області» та викласти 

його в новій редакції: 

 

1) «1. Надати згоду на безоплатну передачу з комунальної власності 

Кропивницької міської територіальної громади у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Кіровоградської області об’єктів 

водопостачання, водовідведення та іншого майна смт Нового за умови 

прийняття Кіровоградською обласною радою рішення щодо  прийняття  даних  

об’єктів та майна у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Кіровоградської області за актом прийому-передачі. 
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 2. Здійснити передачу об’єктів водопостачання, водовідведення та 

іншого майна смт Нового з балансу комунального підприємства 

«Теплоенергетик» на баланс обласного комунального виробничого 

підприємства «Дніпро-Кіровоград» з метою подальшої експлуатації за актом 

прийому-передачі. 

 

3.  Надіслати копію даного рішення до Кіровоградської обласної ради. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні 

комісії міської ради з питань екології, земельних відносин та 

комунальної власності, з питань житлово-комунального господарства та 

транспорту, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради О.Мосіна та О.Вергуна.»; 

 

2) визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 рішення міської 

ради від 02 листопада 2016 року № 585 «Про надання згоди на безоплатну 

передачу об’єктів водопостачання, водовідведення та іншого майна 

смт Нового із комунальної власності територіальної громади м. 

Кропивницького у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Кіровоградської області». 

 

 

 

Міський голова                                                                   Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валерія Житня 35 83 28 


