
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання 

«Про прийняття в комунальну власність міста об’єкта: 

 «Будівництво котельні на твердому паливі для заміщення  

споживання газу до будівель, підпорядкованих відділу освіти за адресою:  

м. Знам’янка, вул. Калініна 113, 115 Кіровоградської області» 

 

1. Характеристика стану речей в галузі, яке врегульовує це рішення:  

 Поштовхом до виготовлення проекту стало питання нестачі коштів для закупівлі 

традиційних видів палива такого як газ, в тих обсягах які необхідні, недотримання 

санітарно-гігієнічних умов теплового режиму перебування в закладі дітей 

дошкільного віку. Потреба виходу з даної проблеми спонукала до необхідності 

будівництва котельні на твердому паливі  для заміщення споживання газу  

будівлями, підпорядкованими відділу освіти (ДНЗ № 8 «Світлячок» та міська 

музична школа). 

2. Потреба і мета прийняття рішення:  

Будівництво котельні на твердому паливі завершено. Прийнято балансову вартість 

будівництва зазначеного об’єкта від управління капітального будівництва 

Кіровоградської обласної державної адміністрації (авізо № 25 від 29 квітня 2016 

року). З метою своєчасного початку підготовки закладів освіти міста до роботи в 

осінньо-зимовий період 2016/2017 навчального року, та забезпечення стабільної 

роботи котельні по забезпеченню теплопостачанням закладів освіти, необхідно 

передати цей об’єкт на баланс відділу освіти виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради для забезпечення балансового обліку об’єктів, підпорядкованих 

відділу освіти. 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення: 

Підвищення температурного режиму в приміщенні дошкільного навчального 

закладу № 8 «Світлячок». Створення сприятливих умов для вихованців, 

можливість уникнути загрози здоров’ю дітей та забезпечити належні умови для їх 

навчання і виховання. Економія бюджетних коштів на енергоносії  дозволить місту 

скоротити споживання газу за рахунок переходу на альтернативний вид палива, та 

забезпечити належні умови для перебування дітей в ДНЗ № 8 «Світлячок» та 

міській музичній школі. 

4. Механізм виконання рішення: прийняття на баланс котельні на твердому паливі. 

5. Порівняльна таблиця змін: не потребує. 

6. Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання: 
22.06.2016, сайт Знам’янської міської ради. 

7. Дата, підпис та П.І.Б. суб’єкту подання проекту рішення: 

22.06.2016    _____________________ Грекова Людмила Анатоліївна 

        8. Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена 

підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів». 

  

  ________________2016 р.                                                      Н. Клименко 

 

 

 

 

 

 

 

 



____________ сесія Знам`янської міської ради 

сьомого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від _____________ 2016 року                                                                      № _______ 

м. Знам`янка 

 

Про прийняття в  комунальну  

власність міста об’єкта «Будівництво 

котельні на твердому паливі 

для заміщення споживання газу, 

до будівель підпорядкованих 

відділу освіти за адресою: 

м. Знам’янка, вул. Калініна 113, 

115 Кіровоградської області» 

 

Розглянувши лист управління капітального будівництва Кіровоградської обласної 

державної адміністрації щодо передачі в комунальну власність міста об’єкта «Будівництво 

котельні на твердому паливі для заміщення споживання газу, до будівель відділу освіти 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради та  з метою передачі на баланс відділу 

освіти виконавчого комітету Знам’янської міської ради об’єкту «Будівництво котельні на 

твердому паливі для заміщення споживання газу, до будівель підпорядкованих відділу 

освіти за адресою: м. Знам’янка, вул. Калініна 113, 115 Кіровоградської області», 

керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська 

рада 

В и р і ш и л а: 

1. Прийняти від управління капітального будівництва Кіровоградської обласної 

державної адміністрації (авізо № 25 від 29 квітня 2016 року) до комунальної 

власності міста об’єкта «Будівництво котельні на твердому паливі для заміщення 

споживання газу, до будівель відділу освіти виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради» розташованих за адресою: м. Знам’янка, вул. Калініна,113,115, та 

передати на баланс відділу освіти виконавчого комітету Знам’янської міської ради 

об’єкт «Будівництво котельні на твердому паливі для заміщення споживання газу, 

до будівель підпорядкованих відділу освіти за адресою: м. Знам’янка, вул. Калініна 

113, 115 Кіровоградської області». 

2. Організацію даного рішення покласти на відділ освіти виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради (начальник Л. Грекова) та забезпечити приведення 

балансового обліку до вимог чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань 

бюджету та економічного розвитку міста (голова комісії –  М.Терновий) та освіти, 

культури, молоді та спорту (голова комісії – Ю. Сопільняк). 

 

Міський голова                                                              С.Філіпенко 


