
ПРОЄКТ 

 
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області окремого 

індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) 

Кременчуцької ТЕЦ 

 
Керуючись пунктом 32 частини 1 статті 43, частинами 2, 5 статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 2 статті 4 Закону 

України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 

розглянувши звернення Полтавської обласної військової адміністрації від 07.07.2022 

№ 01-38/2522, з метою забезпечення тепловою енергією населення територіальної 

громади міста Кременчук, якісної підготовки споруд теплопостачання до роботи в 

осінньо-зимовий період, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області окремого індивідуально-

визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ, за 

адресою: вул. Свіштовська, 2, м. Кременчук, Полтавська область, із зобов’язаннями 

використовувати його за цільовим призначенням і не відчужувати у приватну 

власність. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Управління майном 

обласної ради, постійні комісії обласної ради з питань: житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку; бюджету та 

управління майном. 

 

 

 
Голова обласної ради        Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення «Про надання згоди на безоплатне прийняття з 

державної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області окремого індивідуально-визначеного 

державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької 

ТЕЦ» 

 

Розробник проєкту рішення: Управління майном обласної ради. Проєкт 

рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: забезпечення тепловою енергією населення територіальної громади міста 

Кременчук, якісної підготовки споруд теплопостачання до роботи в осінньо-

зимовий період. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення підготовлений Управлінням майном обласної ради на 

підставі розглянувши звернення Полтавської обласної військової адміністрації 

від 07.07.2022 № 01-38/2522. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття цього рішення сприятиме забезпеченню надійного та 

безперебійного постачання тепловою енергією населення територіальної 

громади міста Кременчук, якісної підготовки споруд теплопостачання до 

роботи в осінньо-зимовий період. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Відповідно до пункту 1 проєкту рішення надається згода на прийняття з 

державної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна 

(групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ, за адресою:                              

вул. Свіштовська, 2, м. Кременчук, Полтавська область із зобов’язаннями 

використовувати його за цільовим призначенням і не відчужувати у приватну 

власність. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено на підставі чинного законодавства, зокрема 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

передачу об’єктів права державної та комунальної власності». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація даного рішення не потребує фінансових витрат. 
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6. Позиція заінтересованих осіб 

 

З’ясування позицій зацікавлених сторін та органів не потребує. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не підлягає громадському обговоренню.  

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Реалізація рішення забезпечить виконання вимог Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сприятиме підготовці споруд 

теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період. 

 

 

 

Начальник Управління      Леся КОМОРНА 

 


