
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

      від 21 вересня  2018 року                                                        № 556
  м. Кропивницький

Про внесення змін до рішення 
обласної ради від 18 листопада 2016 року
№172 "Про передачу цілісного (єдиного) майнового
комплексу централізованого водопостачання 
та водовідведення смт Нового м. Кропивницький
на баланс ОКВП "Дніпро-Кіровоград"
 

Відповідно  до  статей  142,  143  Конституції  України,  частин
дев’ятнадцятої, двадцятої статті 43, частини четвертої статті 60 та пункту 10
Прикінцевих  та  перехідних  положень  Закону  України  "Про  місцеве
самоврядування  в  Україні",  статті  59  Господарського  кодексу  України,
відповідно до вимог Закону України "Про передачу об’єктів права державної
та  комунальної  власності",  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
21  вересня  1998  року  №1482  "Про  передачу  об’єктів  права  державної  та
комунальної власності", рішення обласної ради від 29 вересня 2006 року №61
"Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ
і міст області" (зі змінами та доповненнями), враховуючи лист виконавчого
комітету  міської  ради  міста  Кропивницького  від  09  серпня  2018  року
№3828/23-0514 
 

обласна рада
ВИРІШИЛА:

 
1. Внести зміни до рішення обласної ради від 18 листопада 2016 року

№172  "Про  передачу  цілісного  (єдиного)  майнового  комплексу
централізованого  водопостачання  та  водовідведення  смт  Нового  м.
Кропивницький  на  баланс  ОКВП  "Дніпро-Кіровоград",  після  виділення
міською радою м. Кропивницький коштів для ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на
покриття  різниці  в  тарифах  на  водопостачання  та  водовідведення  для
погашення заборгованості з електроенергії станом на 01 вересня 2018 року у
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розмірі,  пропорційно  до  споживання  послуг  водопостачання  та
водовідведення  абонентами м. Кропивницький”, а  саме пункт 1  викласти  у
такій редакції:

"1.Дати  згоду на  безоплатну передачу  цілісного  (єдиного)  майнового
комплексу  водопостачання  та  водовідведення  селища  Нового
м.Кропивницького,  що  перебуває  у  господарському  віданні  комунального
підприємства  "Теплоенергетик",  з  комунальної  власності  територіальної
громади м.Кропивницького до спільної власності територіальних громад сіл,
селищ і міст Кіровоградської  області  на баланс для поповнення статутного
капіталу  обласного  комунального  виробничого  підприємства  "Дніпро-
Кіровоград".

2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  обласної  ради  з  питань  житлово-комунального  господарства,
будівництва  та  використання  природних  ресурсів  та  постійну  комісію
обласної ради з питань власності. 

Голова обласної ради О.Чорноіваненко


	Р І Ш Е Н Н Я

