ПРОЄКТ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, частинами 2, 5 статті 60 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком проходження документів
при прийнятті майна до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області та передачі такого майна до інших форм власності, затвердженим
рішенням одинадцятої сесії Полтавської обласної ради п’ятого скликання
від 08 листопада 2007 року «Про затвердження Положень з управління майном
спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області»,
розглянувши рішення Лубенської міської ради; Полтавської міської ради, звернення:
ТОВ
«СУЧАСНИЙ
ДІМ»,
Житлово-будівельного
кооперативу
«Вчитель»;
ОСББ
«Великотирнівська
22А»,
КП
«Полтавський
обласний
клінічний
протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради», КП «Полтавський
обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської
обласної ради»; погодження Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної
державної адміністрації, з метою ефективного використання майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Прийняти у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області:
- каналізаційну насосну станцію з обладнанням по вул. Монастирська, 11Н, в
м. Полтава на баланс, у господарське відання, як внесок до розміру статутного
капіталу КП ПОР «Полтававодоканал» із власності ТОВ «СУЧАСНИЙ ДІМ»;
- ділянку теплової мережі від ТК-7 до ж/б вул. Київське Шосе, 84 (ЦТП-71
вул. Ціолковського, 36) в м. Полтава на баланс, у господарське відання, як внесок до
розміру статутного капіталу ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» із власності Житловобудівельного кооперативу «Вчитель»;
- теплогенераторну № 5 (в тому числі обладнання) за адресою: вул. Нафтовиків,
1/26-Т, с. Супрунівка, Полтавський район, Полтавська область для опалення
гуртожитку по вул. Нафтовиків, 1/26, с. Супрунівка на баланс, у господарське відання,
як внесок до розміру статутного капіталу ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» із
комунальної власності Полтавської міської ради,
згідно з переліком, що додається на 2 аркушах (додаток 1).
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2. Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Полтавської області:
- нежитлові будівлі, споруди та майно розташовані за адресою: вул. Мистецька,
19/2, м. Лубни, Полтавська обл. з балансу КП «Полтавський обласний санаторій для
дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради» у
комунальну власність Лубенської територіальної громади;
- котельню (котельне обладнання, яке розміщене на технічному поверсі
багатоповерхового будинку за адресою: м. Полтава, вул. Великотирнівська, 22а) з
балансу ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» ОСББ «Великотирнівська 22А» для
самостійного утримання та експлуатації,
згідно з переліком, що додається на 11 аркушах (додаток 2).
3. Передати безоплатно в межах спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області майно з балансу КП «Полтавський обласний клінічний
протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради» на баланс, в оперативне
управління:
- КП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної
ради»;
- КП «Обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД Полтавської
обласної ради»,
згідно з переліком, що додається на 2 аркушах (додаток 3).
4. Управлінню майном обласної ради створити комісії з приймання-передачі
майна, зазначеного в пунктах 1, 3, та делегувати своїх представників до складу комісій
з приймання-передачі майна, зазначеного в пункті 2.
5. Організацію виконання цього рішення покласти на управління майном
обласної ради, контроль за його виконанням – на постійні комісії обласної ради з
питань: охорони здоров’я та соціального захисту населення; бюджету та управління
майном.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О. БІЛЕНЬКИЙ

Додаток 1
до рішення пленарного засідання
другої сесії обласної ради восьмого
скликання
17.09.2021 №
ПЕРЕЛІК
майна, що приймається у спільну власність територіальних громад
сіл, селищ, міст Полтавської області
Рік
Первісна
№
випуску Балансова
Найменування
п/п
вартість
(грн.коп.)
1 Каналізаційну
насосну
станцію
з
360 368,67
обладнанням по вул. Монастирська, 11Н, в
м. Полтава із власності ТОВ «СУЧАСНИЙ
ДІМ»:
будівля
КНС
заглибленого
типу
2019
152 229,33
2
залізобетонна Д 2000 мм (площа 3 м ),
- насос дренажно-фекальний SEG.40.12.2.50В
2019
102 122,88
(номінальна потужність 1,2 кВт, максимальна
продуктивність 18 м3/год, максимальний напір
20,7 м, максимальна глибина занурення 10 м) 2 шт.;
- шафа керування LCD 108.400.3.5 - 1шт.,
106 016,46
на баланс, у господарське відання, як внесок
до розміру статутного капіталу КП ПОР
«Полтававодоканал»
2 Ділянку теплової мережі від ТК-7 до ж/б вул.
Київське
Шосе,
84
(ЦТП-71
вул.
Ціолковського, 36) в м. Полтава із власності
Житлово-будівельного
кооперативу
«Вчитель»
- теплова мережа у двотрубному вимірі,
2020
77 582,16
протяжністю 102,5м від ТК-7 до ж/б
вул.
Київське
Шосе,
84
(ЦТП-71
вул. Ціолковського, 36),
на баланс, у господарське відання, як внесок
до розміру статутного капіталу ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго»
3 Теплогенераторну № 5 (в тому числі
2009
240 169,00
обладнання) за адресою: вул. Нафтовиків,
1/26-Т, с. Супрунівка, Полтавський район,

2
Полтавська область
із комунальної
власності Полтавської міської ради
на баланс, у господарське відання, як внесок
до розміру статутного капіталу ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго»

Начальник управління

С. САГАЙДАЧНИЙ

Додаток 2
до рішення пленарного засідання
другої сесії обласної ради восьмого
скликання
17.09.2021 №
ПЕРЕЛІК
майна, що передається зі спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Полтавської області
№
п/п
1

Найменування
Нежитлові будівлі, споруди та майно за
адресою: вул. Мистецька, 19/2, м. Лубни,
Полтавська обл. з балансу КП «Полтавський
обласний санаторій для дітей з порушенням
опорно-рухового
апарату
Полтавської
обласної ради»:
- ворота металеві;
- їдальня (корпус №3);
- льох;
- огорожа металева лита;
- огорожа металева сітка;
- огорожа шифер плоский;
- основний корпус;
- пральня;
- сарай, гараж;
- теплотраса;
- тіньовий навіс;
- харчоблок;
- школа;
- апарат опалювальний газовий з водяним
контуром типу АОГВ-12;
- апарат опалювальний газовий з водяним
контуром типу АОГВ-12;
- газовий водонагрівач "Cointra-Godezia";
- гімнастичний комплекс;
- дитячий куточок СТ-002;

Рік
випуску

Первісна
Балансова
вартість
(грн.коп.)
1 097 988,9
7

1963

1152,00

1963
2053
-

481658,00
2014,00
10772,00
1250,00
2310,00
72154,00
17504,00
12258,00
28362,00
45000,00
68557,00
8110,00

1963
1959
2010
1972
-

3400,00
3500,00
1157,00
15500,00
1258,00

2
- духова кабіна GS3-90C;
- електром'ясорубка МИМ300-02;
- комп'ютер в комплекті;
- комп'ютер в комплекті;
- персональний комп'ютер;
- пральна машина Bosch;
- пральна машина Bosch;
- системний блок Asus;
- системний блок Asus;
- холодильна камера Ларь;
- холодильник "Pozic-Свіяга-404";
- холодильник "Pozic-Свіяга-404";
- холодильник "Атлант";
- холодильник "Норд";
- холодильник ДХ-416-7-010 "Днепр";
- холодильник ДХ-416-7-010 "Днепр";
- шафа прихожа;
- багаторічні насадження;
- мікроскоп СХ-21;
- стерилізатор повітряний ГП-40;
- фен;
- ваги медичні напольні;
- гігрометр ВІТ-2;
- інгалятор компресорний;
- інгалятор компресорний;
- кушетка масажна;
- опромінювач ОБН-150;
- тонометр;
- тонометр автомат Гамма;
- шафа медична;
- шафа хірургічна;
- зарядно-пусковий пристрій;
DVD – плеєр;
- багатофункціональний лазерний принтер 3 в 1
Canon;
- банкетки;

1988
2012
2012
2012
2012
2014
2014
2004
2004
2006
2000
1991
-

2400,00
2542,00
4872,00
4446,00
25824,15
2847,00
2686,00
8000,00
15000,00
2420,00
1505,00
1505,00
2640,00
833,00
2120,00
2120,00
1392,00
5070,00
8697,00
4216,00
400,00
65,00
208,00
1689,76
1325,90
56,00
192,00
105,00
580,26
10,00
10,00
920,00
500,00

-

3955,14

-

180,00

3
- ваги товарні;
- ваги циферблатні;
- витяжка кухонна;
- вітальня;
- вішалка для одягу;
- вішалка для полотенця;
- вогнегасник;
- водонагрівач газовий THERMO;
- грибок для пісочниці дерев'яний;
- джерело безперебійного живлення;
- дзеркало настінне;
- диван;
- дошка шкільна;
- драбина залізна;
- драбина стрем'янка;
- електроболгарка;
- електроваги;
- електроводонагрівач;
- електродрель;
- електролічильник 3-х фазний;
- електролічильник МТХ;
- електрообігрівач (камін);
- електроплитка;
- електропраска;
- електроточило;
- жалюзі;
- жалюзі;
- жалюзі;
- жалюзі;
- калькулятор
- каркас
- карнизи одинарні
- качалка-балансир
- комплеки для їдальні 6-ти містний
- комутатор TP-Link
- крісла нерозсувні

-

46,00
310,00
2000,00
685,00
7,00
15,00
2052,00
2200,00
2464,00
5368,82
22,00
300,00
2180,00
10,00
20,00
1000,00
845,00
12484,00
680,00
680,00
1260,00
650,00
160,00
834,00
900,00
2745,00
600,00
261,00
500,00
114,67
980,00
480,00
2497,00
4940,00
88,00
420,00

4
- крісло-ліжко
- кронштейн
- кушетка
- лавки для прогулянок
- лавочки дитячі
- лампа настільна
- ліжка дерев'яні
- лічильник води
- лічильник води NOVATOR ЛК 1,5-1 "Х"
- лічильник газу Піетро
- манометр ДМ 05-160
- мийки кухонні
- модем ОГО
- монітор 21,5 Samsung
- монітор 21.5 Acer
- мотокоса "Мінск 5200"
- м'який куточок 10 предметів
- парти учнівські
- пенал для одягу
- пісочний столик "Дитинство"
- плита газова 4-х комфорна Норд
- полиця книжкова
- полиця проволочена
- пральна машина "Атлант"
- принтер бульбашково струйний
- сейф металевий
- секція верхня відкрита
- секція верхня з дверцятами
- секція нижня з дверцятами
- секція подвійна з ящиками
- спортивний комплекс
- стіл 6-ти місний
- стіл двотумбовий
- стіл для їдальні
- стіл журнальний
- стіл комп'ютерний

-

20,00
200,00
10,00
185,00
448,00
116,00
10072,70
95,00
380,00
11960,02
1036,00
244,00
200,00
2978,36
2099,00
2400,00
500,00
33,00
870,00
2300,00
1500,00
50,00
1260,00
5990,00
600,00
30,00
796,00
390,00
1132,00
693,00
427,00
936,00
484,00
536,00
60,00
1512,00

5
- стіл кухонний
- стіл однотумбовий
- стіл офісний
- стіл приставочний
- стіл процедурний
- стілець Аліса
- стілець Ніка
- стілець офісний
- стільці дитячі
- стінка меблева
- стінка шкільна
- супутникова антена
- супутниковий тюнер
- табурет
- табуретка Гіта
- телевізор LG
- телевізор SAMSUNG
- телефон
- тумбочка
- умивальник
- факс PANASONIK F-680
- холодильник SEG
- чаша мийна
- шафа 2-х дверна
- шафа для документів
- шафа кухонна "Софія"
- шафа кухонна "Софія" навісна
- шафа кухонна (угол)
- шафа офісна 4-х секційна
- шафа полиця
- шафа прихожа
- шафа-гардероб
- швейна машина
- шкаф-купе "Стандарт-3"
- каструля алюмінієва 10 л
- каструля алюмінієва 12 л

-

142,00
2904,00
546,00
200,00
76,00
1260,00
214,00
2522,00
778,00
400,00
136,00
1100,00
400,00
55,00
280,00
1000,00
2454,00
24,00
2496,00
175,00
760,00
900,00
1930,00
1155,86
667,00
652,00
300,00
608,00
1100,00
400,00
500,00
4653,00
900,00
5900,00
120,00
330,00

6
- каструля алюмінієва 13 л
- каструля алюмінієва 6 л
- мийка кухонна 2-х секційні
- міксер Scarlett
- м'ясорубка ZELMER
- опора для стелажу
- плита газова "Артел"
- плита газова Гефест
- взуття різне
- гольф дитячий
- ковдри бавовняні дитячі
- ковдри бавовняні дорослі
- коврове покриття
- коврове покриття 3*5
- кофта з капюшоном
- куртки дитячі
- матраци ватні
- наволочка верхня
- наволочки матрасовочні
- напірник для подушок
- підодіяльники дитячі
- підодіяльники дорослі
- подушки
- подушки піряні
- покривала дитячі
- покривала дорослі
- полотенця вафельні
- полотенця махрові
- простиня дитяча
- простинь для ЛФК
- простинь доросла
- футболка
- штани різні
- штора "Театральна куліса" 6,3м
- штора для вікон порт'єрна 1,5*2,1м
- штори для вікон 1,76 м

-

109,00
105,00
2255,00
779,90
2799,90
488,00
3400,00
3700,00
208,65
60,00
960,73
754,00
2160,00
1950,00
90,00
65,00
2200,00
828,00
120,00
1769,89
1212,00
2024,00
1100,00
367,95
1365,00
1674,00
210,00
720,00
690,00
300,00
833,00
180,00
420,00
500,00
1286,70
540,00

7
- штори для вікон по 2,5 м
- штори для вікон по 2,7 м
- штори для вікон по 4,0м *2,8м
- штори для вікон по 4,9м*2,1м
- штори для вікон по 7,5м
- штори для вікон по 7,6м*2,8м
- штори тюлеві
- ковдра вовняна дитяча
- наволочка верхня
- наволочки матрасовочні нижні
- підодіяльник дитячий
- підодіяльник дорослий
- подушка
- полотенця махрові
- простиня дитяча
- простиня доросла
- халат робочий
- книги художні
- підручники
- бідон
- багор
- білизна 900 мл
- виварка
- вилки столові нержавіючі
-відро для сміття
- відро емальоване
- відро з педалью
- відро оцинковане
- відро пластмасове 10 л
- відро пластмасове 5 л
- відро поліетиленове
- горшки нічні
- граблі
- граблі веєрні
- засіб д/миття духовок та кухонних плит 1000мл
- засіб д/миття посуду 1 л

-

90,00
1750,00
124,00
226,00
270,00
468,00
990,00
1950,00
540,00
200,00
684,00
1536,00
300,00
475,00
540,00
918,00
92,00
275,00
208,00
0,75
50,00
134,39
39,00
648,00
156,00
89,00
210,00
15,00
100,00
72,00
128,25
12,00
60,00
50,00
399,00
157,03
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- засіб д/миття посуду 5 л
- засіб д/миття скла л
- засіб д/чищення плит САМА 500мл
- засіб д/чищення труб 70г
- засіб для миття посуду
- засіб для сантехніки і унітазів 1000мл
- засіб для чищення 500 г
- засіб Сантрі Мілам 1 л
- індикатор
- клавіатура до комп'ютера
- корзина для сміття
- кампа cвітлодіодна 12W
- ложка столова
- ложки столові нержавіючі
- ложки чайні
- лом пожежний
- лопата штикова
- мило господарське
- мило рідке
- мило туалетне "Абрикос Шик"
- мило туалетне Шарм
- мітла
- набір стаканів
- набір тарілок
- піднос пласмасовий
- подовжувач
- пральний порошок автомат в кг.
- пральний порошок автомат 0,400 гр
- світильник для стелі
- сервіз чайний
- сікатор
- совок для сміття
- тарілки глибокі
- тарілки мілкі
- тарілки мілкі н/ж
- чайник 3 л

-

47,49
177,19
102,24
70,38
10,94
370,80
143,64
56,28
3,00
150,00
150,00
174,82
540,00
1136,00
533,00
100,00
300,00
334,04
113,97
30,60
142,50
195,00
23,00
95,00
520,00
30,00
1253,49
98,62
45,00
58,00
78,00
16,01
146,03
753,74
144,00
1505,00
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2

- чайник склянний
- чашки фарфорові
- швабра
- гирі
- дошка кухонна
- дуршлак
- каструля
- каструля 10 л. з кришкою алюмінева
- каструля 4,5л. емальована
- каструля алюмінева 13,5л. з кришкою
- каструля алюмінева 15л. з кришкою
- каструля алюмінева 20л. з кришкою
- кухоль металевий
- лопатка кухонна
- миска алюмінева
- миска алюмінева 10л.
- ножі кухонні
- пельменниця
- противень
- сито
- сковорідки
- сковорода чавунна
- сковорода чавунна блинна
-таз алюміневий 450мм
- тертушка
- бікси
- тетоскоп
- шпатель шпалерний
- банки 0,5 літрові
- банки 3 л
у
комунальну
власність
Лубенської
територіальної громади
Котельню (котельне обладнання, яке
розміщене
на
технічному
поверсі
багатоповерхового будинку за адресою:
м. Полтава, вул. Великотирнівська, 22а) з
балансу ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»

-

47,00
59,61
329,40
120,00
144,70
1,00
588,00
86,00
87,00
663,00
416,00
592,00
50,00
20,00
1000,00
315,00
210,00
40,00
62,00
15,00
1400,00
298,00
233,00
79,00
31,70
3,00
26,00
12,00
271,00
332,00

466 288,90
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- автоматизований вузол обліку газу
з коректором Універсал
- апарат опалювальний газовий №1 Konvektor Кг
- апарат опалювальний газовий №2 Konvektor Кг
- бак запасу води V=400л (пластиковий)
- бак-розширювач №1 Zilmet V-300л
- бак-розширювач №2 Zilmet V-300л
- вузол обліку г/в з 2-мя лічильниками
DN20,Resida
DN15
в
ж/б
по
вул.В.Тирнівська,22а(Ст)
- вузол обліку х/в на підживлення з лічильником
Novator ЛK-15 X
- ГРУ з лічильником газу GMS-G-65-50-10-У3.1НЧ та клапаном газовим WATTS EV65HA
Дахова котельня(МКП)
- деаератор Дискал Ø 76 мм
- лiчильник теплової енергії "Pollutherm МТ 202,5 з модулем M-BUS(МКП)
- лiчильник теплової енергії на опалення та ГВ
"Pollutherm WPD-50,WPD-32"з термiналом
"Sensus" (МКП)
- лічильник г/в Sensus WP Dynamic 50/150
- лічильник г/в Sensus Нкlasse. A
- лічильник холодної води Sensus МТ Qn 10 Ø 40
- модуль нагріву №1 МН 120 "Бернард"
- модуль нагріву №2 МН 120 "Бернард"
- модуль нагріву №3 МН 120 "Бернард"
- модуль нагріву №4 МН 120 "Бернард"
- модуль нагріву №5 МН 120 "Бернард"
- модуль нагріву №6 МН 120 "Бернард"
- модуль приготування гарячої води МГВ -3П з
щитом регулювання ГВП Danfoss
- модуль регулюючий
АРД-65 з щитом
погодного керування Danfoss
- насос мережний Grundfos UPS D 65-120F
(здвоєний)
- насос циркуляційний ГВП Grundfos UPS 50-60/
2F
- насос циркуляційний контуру теплообмінника
Grundfos UPS 50-60/ 2F

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2020

5482,23
8084,75
8084,75
3708,12
4644,67
4644,67
26859,73

2011
2011
2011
2011
2012

631,98
6015,22
167243,02
3708,12
9349,24

2012
16634,35
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

7081,22
6982,33
967,01
9094,50
9439,40
9094,50
9094,50
9094,50
9094,50
9742,97
15609,13
7918,78
5505,08
5505,08
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- охорона сигналiзацiя "ОРИОН"(МКП)
- станція підживлення Гідроджет HJP5
- теплообмінник пластинчатий Укрінтерм 150
л/хв
- труба димова металева №1
- труба димова металева №2
- труба димова металева №3
- труба димова металева №4
- труба димова металева №5
- труба димова металева №6
- шафа з системою диспетчеризацiї та безпеки на
базi блоку атоматики БАУ-ТП-1-2"АЛЬФАМ"XXI.
- щит електричний вводно-розподільчий вводу
№1 з лічильником електроенергії ЦЭ6803В
- щит електричний вводно-розподільчий вводу
№2 з лічильником електроенергії ЦЭ6803В
- щит електричний ВЩ

2012
2011
2011

3783,24
4690,36

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2013

5005,98
5646,28
5646,28
5646,28
5646,28
5646,28

2011

2078,68

- щит електричний розподільчий РЩ
- 27116 Модем СSM вузла облiку газу
(МНМА)(МКП)
ОСББ
«Великотирнівська
22А»
для
самостійного утримання та експлуатації

2011
2011

2078,68
2110,85

Начальник управління

6275,99

22350,96
2011
2011

8289,73
2078,68

С. САГАЙДАЧНИЙ

Додаток 3
до рішення пленарного засідання
другої сесії обласної ради восьмого
скликання
17.09.2021 №
ПЕРЕЛІК
майна, що передається в межах спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Полтавської області
Рік
Первісна
№
випу Балансова
Найменування
п/п
ску
вартість
(грн.коп.)
Майно з балансу КП «Полтавський обласний
133 878,62
клінічний
протитуберкульозний
диспансер
Полтавської обласної ради»:
- автомобіль ГАЗ 2752,
2009 66 666,00
реєстраційний № ВІ 8639 ВС,
шасі (кузов, рама) № Y6HG210H090010976;
- автомобіль ВАЗ 210990,
2004 42 627,00
реєстраційний № ВІ 1622 АВ,
шасі (кузов, рама) № Y6D21099040009624;
- автомобіль ГАЗ-53,
1990
5 269,00
реєстраційний № ВІ 3127 АМ,
шасі (кузов, рама) № XTT396200L0064857
- акумулятор 6СТ-60 DIESEL;
2020
1 500,00
1
- бензин А-92 (для ГАЗ 2752) кількість 17,04 л.;
417,61
- акумулятор;
678,00
- автошини БЕЛ-188, кількість 4 шт;
3 200,00
- автогума;
500,45
- скраплений газ (для ВАЗ 210990), кількість 4,58 л.;
57,16
- бензин А-92 ( для ВАЗ 210990) кількість 9,58 л.;
215,32
- авторезина ГАЗ 53, кількість 3 шт.;
1 420,58
- акумулятор;
2 333,33
- резина 240 кількість 3 шт.;
8 900,00
- бензин в баках ГАЗ кількість 4,19 л.,
94,17
на
баланс
в
оперативне
управління
КП «Обласний заклад з надання психіатричної
допомоги Полтавської обласної ради».

2
Майно з балансу КП «Полтавський обласний
клінічний
протитуберкульозний
диспансер
Полтавської обласної ради»:
- автомобіль ВАЗ 210990-20,
2007
реєстраційний № ВІ 8671 АО,
шасі (кузов, рама) № Y6D21099070038301;
- аварійний знак;
- акумулятор;
- аптечка автомобільна;
- головка до хрест. ключ;
- домкрат 5 т.;
- ключ рожковий;
- лійка жерст. ВАЗ-009;
- набір ключів TOPEX;
- резина, кількість 4 шт.;
- резина до ВАЗ кількість 4 шт.;
- трос буксір;
- бензин (для ВАЗ 210990-20) кількість 11,15 л.,
на
баланс
в
оперативне
управління
КП «Обласний центр профілактики та боротьби з
ВІЛ/СНІД Полтавської обласної ради».

Начальник управління

53 275,14

45 853,00

11,00
930,00
26,00
18,00
104,71
3,50
33,00
216,00
3005,00
2700,00
101,00
273,93

С. САГАЙДАЧНИЙ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про приймання-передачу майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Полтавської області»
Розробник проєкту рішення: управління майном обласної ради. Проєкт рішення
є актом індивідуальної дії.
Мета: ефективне використання майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Полтавської області.
1. Підстава розроблення проєкту рішення
Проєкт рішення підготовлений управлінням майном обласної ради на
підставі рішення Лубенської міської ради, звернення: ТОВ «СУЧАСНИЙ ДІМ»,
Житлово-будівельного кооперативу «Вчитель», ОСББ «Великотирнівська 22А»,
КП «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер
Полтавської обласної ради», КП «Полтавський обласний санаторій для дітей з
порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради».
2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Прийняття даного рішення сприятиме ефективному використанню майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
3. Суть проєкту рішення
Відповідно до пункту 1 проєкту рішення здійснюється прийняття у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області:
- каналізаційної насосної станції з обладнанням по вул. Монастирська,
11Н, в м. Полтава на баланс, у господарське відання, як внесок до розміру
статутного
капіталу
КП
ПОР
«Полтававодоканал»
із
власності
ТОВ «СУЧАСНИЙ ДІМ»;
- ділянки теплової мережі від ТК-7 до ж/б вул. Київське Шосе, 84
(ЦТП 71 вул. Ціолковського, 36) в м. Полтава на баланс, у господарське
відання, як внесок до розміру статутного капіталу ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго» із власності Житлово-будівельного кооперативу
«Вчитель»;
- теплогенераторної № 5 (в тому числі обладнання) за адресою:
вул. Нафтовиків, 1/26-Т, с. Супрунівка, Полтавський район, Полтавська область
для опалення гуртожитку по вул. Нафтовиків, 1/26, с. Супрунівка на баланс, у
господарське відання, як внесок до розміру статутного капіталу ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго» із комунальної власності Полтавської міської ради.
Згідно з пунктом 2 проєкту рішення передається безоплатно зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області:
- нежитлові будівлі, споруди та майно розташовані за адресою:
вул. Мистецька, 19/2, м. Лубни, Полтавська обл. з балансу КП «Полтавський
обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату

2
Полтавської обласної ради» у комунальну власність Лубенської територіальної
громади;
- котельню (котельне обладнання, яке розміщене на технічному
поверсі
багатоповерхового
будинку
за
адресою:
м.
Полтава,
вул. Великотирнівська, 22а) з балансу ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» ОСББ
«Великотирнівська 22А» для самостійного утримання та експлуатації.
Відповідно до пункту 3 проєкту рішення передається безоплатно в межах
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області
майно з балансу КП «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний
диспансер Полтавської обласної ради» на баланс, в оперативне управління:
- КП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської
обласної ради»;
- КП «Обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД Полтавської
обласної ради».
4. Правові аспекти
Проєкт рішення розроблено на підставі чинного законодавства та
регуляторних актів Полтавської обласної ради, зокрема Порядку проходження
документів при прийнятті майна до спільної власності територіальних громад
сіл, селищ і міст Полтавської області та передачі такого майна до інших форм
власності, затвердженим рішенням одинадцятої сесії Полтавської обласної ради
п’ятого скликання від 08 листопада 2007 року.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація даного рішення не потребує фінансових витрат.
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 ефективному використанню
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області.
Начальник управління

С. САГАЙДАЧНИЙ

