
  
УКРАЇНА 

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

X сесія VIII скликання  
  

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

  

від 25 червня 2021 року Валки № _____ 

 

Про передачу в межах комунальної 

власності Валківської міської 

територіальної громади з балансу 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «СНІЖКІВ» 

ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 

баланс КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «БЛАГОУСТРІЙ» 

ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

доріг, розташованих в межах 

населених пунктів на території 

Валківської міської територіальної 

громади 

Керуючись статтями 26, 42, 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», Законом України «Про автомобільні 

дороги», враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, Валківська міська рада 

вирішила:  

 

1. Передати в межах комунальної власності Валківської міської 

територіальної громади з балансу ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «СНІЖКІВ» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на баланс 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЛАГОУСТРІЙ» ВАЛКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ дороги, розташовані в межах населених пунктів на території 

Валківської міської територіальної громади згідно переліку (додається). 

 

2. Доручити Валківському міському голові створити комісію по 

прийманню-передачі вказаних в пункті 1 даного рішення доріг та затвердити її 

персональний склад, з урахуванням пропозицій КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «БЛАГОУСТРІЙ» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

 



3. Утвореній комісії здійснити приймання-передачу вказаних в пункті 1 

даного рішення доріг, згідно чинного законодавства, та подати складений акт на 

затвердження міському голові. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг 

(Катерина РОЖЕНКО).  

 

 

Міський голова Валерій      СКРИПНІЧЕНКО 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
до проєкту рішення міської ради «Про  передачу в межах комунальної власності 

Валківської міської територіальної громади  з балансу ЖИТЛОВО - 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СНІЖКІВ» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЛАГОУСТРІЙ» 

ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ доріг, розташованих в межах населених 

пунктів на території Валківської міської територіальної громади » 

 

           Проєкт рішення «Про  передачу в межах комунальної власності 

Валківської міської територіальної громади з балансу ЖИТЛОВО- 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  «СНІЖКІВ» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЛАГОУСТРІЙ» 

ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ доріг, розташованих в межах населених 

пунктів на території Валківської міської територіальної громади» підготовлено 

відповідно до вимог Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

та  “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, з метою 

вирішення питання належного утримання, якісного обслуговування та 

своєчасного ремонту доріг комунальної власності.   

            На підставі викладеного вище, зазначеним проєктом рішення 

пропонується урегулювати  питання щодо належного утримання, якісного 

обслуговування та своєчасного ремонту доріг комунальної власності   

КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «БЛАГОУСТРІЙ» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ . 

Начальник відділу комунальної власності 

міської ради                                                                          Тетяна Пилипенко 

 

 


