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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 27 березня 2012 року                                          № 216 
 

м. Кіровоград 
 

Про визначення виконавця послуг 
з централізованого постачання  
холодної води та централізованого 
водовідведення 
 
 Керуючись ст. 140 Конституції України, ст. 30 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7 Закону України „Про житлово-
комунальні послуги”, Правилами надання послуг з централізованого 
опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, 
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня               
2005 року № 630, Порядком визначення виконавця житлово-комунальних 
послуг у житловому фонді, затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу 
України від 25 квітня 2005 року №60, у зв’язку з припиненням юридичної 
особи комунального підприємства „Кіровоградське водопровідно-
каналізаційне господарство Кіровоградської міської ради” в результаті 
реорганізації шляхом приєднання до обласного комунального виробничого 
підприємства „Дніпро-Кіровоград”, з метою врегулювання питання щодо 
визнання суб'єктів господарювання виконавцями послуг з централізованого 
постачання холодної води та централізованого водовідведення, чіткого 
розмежування відповідальності між суб'єктами господарювання, посилення 
їх відповідальності перед споживачами виконавчий комітет Кіровоградської 
міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 
 

 1.  Визначити обласне комунальне виробниче підприємство „Дніпро-
Кіровоград” виконавцем послуг з централізованого постачання холодної 
води та централізованого водовідведення у житловому фонді комунальної 
власності територіальної громади м. Кіровограда, а комунальне підприємство 
„Теплоенергетик” – виконавцем послуг з централізованого постачання 
холодної води та централізованого водовідведення у житловому фонді 
комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда на території 
сел. Нового з використанням внутрішньобудинкових мереж житлово-
експлуатаційних організацій м. Кіровограда, в повному господарському 
віданні чи оперативному управлінні яких перебуває відповідний житловий 
фонд. 
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2. Доручити балансоутримувачам будинків житлового фонду 
комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда, у віданні 
(управлінні) яких знаходяться внутрішньобудинкові мережі, укласти угоди з 
виконавцями послуг з централізованого постачання холодної води та 
централізованого водовідведення для забезпечення технічної можливості 
надання цих послуг споживачам у багатоквартирних будинках. 

3. Виконавцям послуг з централізованого постачання холодної води та 
централізованого водовідведення у житловому фонді комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда: 

укласти договори на надання послуг централізованого постачання 
холодної води та централізованого водовідведення з фізичними та 
юридичними особами, які отримують чи мають намір отримати зазначені 
послуги; 

здійснювати збір платежів за надані послуги централізованого 
постачання холодної води та централізованого водовідведення зі споживачів 
згідно з розміром затверджених цін/тарифів та показань засобів обліку або за 
нормами, затвердженими в установленому порядку. 

4. Рекомендувати власникам (балансоутримувачам) житлових будинків, 
що не належать до комунальної власності територіальної громади                         
м. Кіровограда, самостійно визначати виконавця житлово-комунальних 
послуг з числа суб’єктів господарювання, з якими дійшли домовленостей про 
надання таких послуг і які відповідають вимогам чинного законодавства, 
шляхом укладання договорів на надання житлово-комунальних послуг з 
урахуванням зазначеного рішення. У випадку, якщо такий договір не 
укладено, власник (балансоутримувач) виконує функції виконавця 
самостійно. 

5. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 рішення виконкому 
Кіровоградської міської ради від 10 вересня 2007 року № 1085 „Про 
визначення виконавця житлово-комунальних послуг”. 

6. Відділу по роботі із засобами масової інформації (Якунін С.В.) 
оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вєщєва М.А.   

 
 
 

Міський голова              О.Саінсус 
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