
ПРОЄКТ 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

Про прийняття єдиного майнового комплексу Комунального підприємства 

Решетилівське комунальне підприємство «Водоканал» у спільну власність 

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», частиною 5 статті 78 

Господарського кодексу України, 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 двадцять третьої позачергової сесії Решетилівської міської ради від 30 червня 

2022 року № 1078-23-VIII «Про безоплатну передачу Комунального підприємства 

Решетилівське комунальне підприємство «Водоканал» у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області», 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 єдиний майновий комплекс Комунального підприємства 

Решетилівське комунальне підприємство «Водоканал», за адресою: вулиця 

Старокиївська, будинок 18, місто Решетилівка, Полтавський район, Полтавська 

область, з активами, пасивами та штатною чисельністю, із комунальної власності 

Решетилівської міської територіальної громади. 

 

2. Управлінню майном обласної ради створити комісію з приймання-передачі 

об’єкта, зазначеного у пункті 1 цього рішення, акт приймання-передачі подати на 

затвердження голові Полтавської обласної ради. 

 

3.  Після затвердження акта приймання-передачі єдиного майнового комплексу, 

зазначеного в пункті 1 рішення: 
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3.1. Полтавській обласній раді увійти до складу засновників юридичної особи - 

Комунального підприємства Решетилівське комунальне підприємство «Водоканал» 

(ЄДРПОУ 32500315). 

 

3.2. Змінити найменування Комунального підприємства Решетилівське 

комунальне підприємство «Водоканал» (ЄДРПОУ 32500315) на Комунальне 

підприємство Полтавської обласної ради «Решетилівське підприємство "Водоканал"». 

 

3.3. Керівнику Комунального підприємства Решетилівське комунальне 

підприємство «Водоканал» розробити та подати на затвердження Управлінню майном 

обласної ради нову редакцію Статуту Комунального підприємства Полтавської 

обласної ради «Решетилівське підприємство "Водоканал"» та здійснити його державну 

реєстрацію. 

 

3.4. Доручити голові Полтавської обласної ради вирішити питання щодо внесення 

змін до контракту керівника (призначення керівника) Комунального підприємства 

Полтавської обласної ради «Решетилівське підприємство "Водоканал"». 

 

4. Після внесення відомостей про Комунальне підприємство Полтавської обласної 

ради «Решетилівське підприємство "Водоканал"» до Єдиного державного  реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реорганізувати 

Комунальне підприємство Полтавської обласної ради «Решетилівське підприємство 

"Водоканал"» (код ЄДРПОУ 32500315), шляхом приєднання до Комунального 

підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» (код ЄДРПОУ – 

03361661). 

 

5. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління майном 

обласної ради, контроль за його виконанням – на постійні комісії обласної ради з 

питань: бюджету та управління майном; житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, будівництва, транспорту та зв'язку. 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення «Про прийняття єдиного майнового комплексу 

Комунального підприємства Решетилівське комунальне підприємство 

«Водоканал» у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області» 
 

Розробник проєкту рішення: постійна комісія обласної ради з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та 

зв’язку.  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 звернення Решетилівської міської ради від 30.06.2022 № 01-39/2579 та 

рішення двадцять третьої позачергової сесії Решетилівської міської ради        

від 30 червня 2022 року № 1078-23-VIII «Про безоплатну передачу 

Комунального підприємства Решетилівське комунальне підприємство 

«Водоканал» у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області». 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 
 

Прийняття цього рішення сприятиме ефективному використанню майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 
 

3. Суть проєкту рішення 
 

Відповідно до цього проєкту рішення приймається у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області єдиний майновий 

комплекс Комунального підприємства Решетилівське комунальне підприємство 

«Водоканал» з активами, пасивами та штатною чисельністю, із комунальної 

власності Решетилівської міської територіальної громади з подальшою його 

реорганізацією шляхом приєднання до КП ПОР «Полтававодоканал».  

 

4. Правові аспекти 
 

Проєкт рішення розроблено на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, 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, затвердженого рішенням одинадцятої сесії 

Полтавської обласної ради п’ятого скликання від 08 листопада 2007 року. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 
 

Реалізація даного рішення забезпечить належне функціонування 

підприємства і підвищить якість надання послуг населенню. 
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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 сприятиме ефективному використанню майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

 

 

 

Голова постійної комісії 

обласної ради з питань 

житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку Сергій БЄЛАШОВ 

 


