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       Голові Кіровоградської 
                                                                                           обласної ради 

 

       Ковальчуку М. М. 
Про періодичну повірку  
засобів обліку води 
 

Шановний Миколо Михайловичу! 
 

 Рішенням Кіровоградської міської ради  від 14 вересня 2011 року № 763 “Про 
припинення юридичної особи комунального підприємства “Кіровоградське 
водопровідно - каналізаційне  господарство  Кіровоградської  міської ради"  в 
результаті реорганізації”, надано згоду на приєднання комунального підприємства 
“Кіровоградське водопровідно-каналізаційне господарство Кіровоградської 
міської ради” до обласного комунального виробничого підприємства “Дніпро-
Кіровоград”. 
         Рішенням Кіровоградської міської ради від 30 березня 2012 року № 1498 
затверджено Передавальний акт комісії з припинення юридичної особи                            
КП "Кіровоградське ВКГ", 01 квітня 2012 року внесено запис до Державного 
реєстру припинення юридичної особи.  

 Відповідно до вимог статтей 4 та 13 Закону України “Про питну воду та 
питне водопостачання” суб’єктами відносин і управління в галузі питного 
водопостачання є органи місцевого самоврядування,  до  сфери  управління  яких 
належать об'єкти питного водопостачання. 

 Разом з тим, на даний час, залишається чинним рішення, прийняте 
виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради, яким затверджено Порядок 
надання послуг по встановленню та періодичній повірці засобів  обліку холодної 
води для споживачів категорії  населення – абонентів Кіровоградського ВКГ 
ОКВП “Дніпро-Кіровоград”. 

У зв’язку з викладеним та на виконання рішення Кіровоградської міської ради 
від 30 травня 2013 року № 2355 “Про вивчення ситуації по повірці засобів обліку 
холодної води”, за результатами роботи робочої групи з вивчення ситуації по 
повірці засобів обліку холодної води для споживачів категорії  населення – 
абонентів Кіровоградського ВКГ ОКВП “Дніпро-Кіровоград”, з метою 
недопущення порушень чинного законодавства в галузі питного водопостачання 
та у зв’язку з тим, що ОКВП “Дніпро-Кіровоград” є підприємством спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ і міст області і перебуває в управлінні 
Кіровоградської обласної ради, Кіровоградська міська рада звертається до 
обласної ради з пропозицією розглянути та затвердити єдиний Порядок  надання 
послуг по встановленню та періодичній повірці засобів обліку холодної води для 
населення, які є абонентами  ОКВП “Дніпро-Кіровоград”. 

Із зазначеного моменту управління підприємством, що надає послуги з 
централізованого водопостачання та водовідведення у м. Кіровограді, перейшло до 
Кіровоградської обласної ради. 
 

З повагою 
 

Міський голова                                          О. Саінсус 
 


