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2017 р. м.Старобільськ № $7 /0

Про створення комісії з прийому-передачі із комунальної власності 
територіальних громад сільських рад у комунальну власність територіальної 
громади Старобільського району основних засобів, пов’язаних з 
забезпеченням надання послуг з водопостачання населенню

Відповідно до статей 2, 6, 13, 14, 15,19, 39, 28,29, 41 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», статті 6 Закону України «Про передачу 
об’єктів права державної та комунальної власності», Постанови Кабінету 
Міністрів України від 21.09.1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права 
державної та комунальної власності», рішення Старобільської районної ради 
від 20.11.2015 року № 1/8 «Про делегування Старобільській районній державній 
адміністрації повноважень Старобільської районної ради», рішення: 
Веселівської сільської ради від 16.11.2017 року № 20/02 «Про надання згоди на 
передачу майна», Караяшницької сільської ради від 13.11.2017 року № 21/4 
«Про надання згоди на передачу у комунальну власність територіальних громад 
Старобільського району основних засобів, пов’язаних з забезпеченням надання 
послуг з водопостачання населенню», Малохатської сільської ради від 
13.11.2017 року «Про надання згоди на передачу у комунальну власність 
територіальних громад Старобільського району основних засобів, пов’язаних з 
забезпеченням надання послуг з водопостачання населенню» та Садківської 
сільської ради від 16.11.2017 № 17/04 «Про надання згоди про передачу майна», 
беручі до уваги лист Старобільської районної ради від 13.12.2017 року № 483 
«Про забезпечення послугами з водопостачання сільськими радами», з метою 
забезпечення населення сільських населених пунктів Старобільського району 
якісною послугою з централізованого водопостачання:

1. Створити комісію з прийому-передачі із комунальної власності 
територіальних громад Веселівської, Караяшницької, Малохатської та 
Садківської сільських рад, з балансу сільських рад, у комунальну власність 
територіальної громади Старобільського району, на баланс районного 
комунального підприємства «Старобільськвода» основних засобів, пов’язаних 
з забезпеченням надання послуг з водопостачання населенню (далі -  Комісія).



2. Комісії вжити заходів щодо здійснення прийому-передачі майна із 
комунальної власності територіальних громад сільських рад у комунальну 
власність територіальної громади Старобільського району основних засобів, 
пов’язаних з забезпеченням надання послуг з водопостачання населенню 
відповідно до вимог чинного законодавства.

%

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови райдержадміністрації Калініна О.С.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області
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СКЛАД
комісії з прийому-передачі із комунальної власності територіальних громад 

Веселівської, Караяшницької, Малохатської та Садківської сільських рад, з балансу 
сільських рад, у комунальну власність територіальної громади Старобільського 
району, на баланс районного комунального підприємства «Старобільськвода» 

основних засобів, пов’язаних з забезпеченням надання послуг з водопостачання
населенню

КАЛІНІН
Олександр Семенович 
ЛАБУЗОВ
Михайло Олександрович

СЕМЕНІХІНА
Вікторія Олександрівна

ПЕЛЮШЕНКО
Юрій Миколайович

ЛУГАНСЬКА
Ольга Анатоліївна 
ОНИЩЕНКО 
Юрій Пантелійович 
ПЕРЕПЕЛИЦЯ 
Г алина Миколаївна
смоляков
Андрій Сергійович 
САРДАРОВ 
Мурат Сраждинович 
ДОЛУДА
Володимир Григорович 
КОРНІЄНКО 
Олег Володимирович 
ДЯЧЕНКО 
Тетяна Вікторівна

■ перший заступник голови Старобільської 
райдержадміністрації, голова Комісії

■ начальник відділу житлово-комунального 
господарства з питань цивільного захисту 
райдержадміністрації, секретар Комісії 
завідувач юридичного сектору
райдержадміністрації
начальник відділу економічного та фінансового 
моніторингу Старобільської районної ради (за 
згодою)
голова Веселівської сільської ради (за згодою)

голова Караяшницької сільської ради (за згодою)

голова Малохатської сільської ради (за згодою)

голова Садківської сільської ради (за згодою)

виконуючий обов’язки головного інженера 
РКП «Старобільськвода» (за згодою) 
головний енергетик РКП «Старобільськвода» (за 
згодою)
майстер ділянки водопостачання
РКП «Старобільськвода» (за згодою) 
головний бухгалтер РКП «Старобільськвода» (за 
згодою)

Перший заступник голови 
райдержадміністрації


