
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від " 23 " квітня   2019 року                                    №  240 
 

 
 

Про визнання такими, що втратили 

чинність, пунктів 1, 3, 4 рішення виконавчого  

комітету міської ради від 22 червня 2009 року 

№ 803 та рішення виконавчого комітету 

міської ради від 25 вересня 2012 року № 777 
 

 

Відповідно до статей 140, 146 Конституції України, пункту 9 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення 

Кіровоградської обласної ради від 18 грудня 2018 року № 600 «Про 
затвердження правил приймання стічних вод до систем централізованого 

водовідведення ОКВП «Дніпро-Кіровоград» та лист ОКВП «Дніпро-

Кіровоград» від 20 грудня 2018 року № 2935/21/07.21 про скасування місцевих 

правил приймання стічних вод, Виконавчий комітет Міської ради міста 
Кропивницького 

 
 

В И Р І Ш И В : 

 

  Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 3, 4 рішення 

виконавчого комітету міської ради від 22 червня 2009 року № 803 «Про 
затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у комунальну 

систему каналізації м. Кіровограда» та рішення виконавчого комітету міської 

ради від 25 вересня 2012 року № 777 «Про внесення змін до рішення виконкому 
Кіровоградської міської ради від 22 червня 2009 року № 803 «Про 

затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у комунальну 

систему каналізації м. Кіровограда». 

 
 

 

Міський голова                                                                                А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

Альона Михальська  24 84 55  



                                                                                                                                  
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

   від ” 22 ” червня 2009 року                   № 803 
 

м.Кіровоград 
 
 
 
Про затвердження Правил  
приймання стічних вод  
підприємств у комунальну систему 
каналізації м.Кіровограда 
 
 
 
 Відповідно до статей 3, 140, 143 Конституції України, статей 7, 8, 9, 13, 
31 Закону України  “Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності”, статті 30  Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи вимоги Правил приймання стічних 
вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених 
пунктів України, затверджених наказом Держбуду України від          
19.02.2002 року № 37, виконком Кіровоградської міської ради 
 
 
 

В И Р І Ш И В : 
 
 

1. Затвердити Правила приймання стічних вод підприємств у 
комунальну систему каналізації м.Кіровограда (додаються). 

2.  Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 2 квітня 2003 року  № 327 “Про 
затвердження та введення в дію Правил приймання стічних вод підприємств 
у комунальну систему каналізації м.Кіровограда” та пункт 1 рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 13 вересня 2004 року  
№ 1387 “Про доповнення до Правил приймання стічних вод підприємств у 
комунальну систему каналізації м.Кіровограда, затверджених рішенням 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 2 квітня 2003 року   
№ 327”.  
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3. Відділу по роботі із засобами масової інформації                        

(Якунін С.В.) забезпечити оприлюднення даного рішення у десятиденний 
термін після його прийняття. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора  
департаменту  житлово - комунального господарства - заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кухаренка В.І. 

 
 
 
 
 

Міський голова                                                                                        В.Пузаков 
 
 
 
 
 
Ігнатко 
248455 



 
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від 25 вересня  2012 року                                                    № 777 

 
 
 

А Ї Н А 
Про внесення змін до рішення  
виконкому Кіровоградської 
міської ради від  22 червня 2009 року 
№ 803 “Про затвердження Правил  
приймання стічних вод підприємств  
у комунальну систему каналізації  
м. Кіровограда” 
 
 

Відповідно до ст. 140, 146 Конституції України,  ст. 59  Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7 Закону України “Про 
житлово-комунальні послуги”, рішень виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 14.09.2011 р. № 763 “Про припинення юридичної особи 
комунального підприємства "Кіровоградське водопровідно-каналізаційне 
господарство Кіровоградської міської ради" в результаті реорганізації”,       
від 27.03.2012 р. № 216 “Про визначення виконавця послуг з 
централізованого постачання холодної води та централізованого 
водовідведення”  та враховуючи лист ОКВП "Дніпро-Кіровоград"                  
від 29.08.2012 р.  № 938/01-1/01, виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради 

В И Р І Ш И В : 
 

 1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від  22 червня 2009 року № 803 “Про затвердження Правил 
приймання стічних вод підприємств у комунальну систему каналізації          
м. Кіровограда” в частині назви підприємства, а саме в п. 1.2  Правил змінити 
назву підприємства КП "Кіровоградське водопровідно-каналізаційне 
господарство Кіровоградської міської ради" на ОКВП  "Дніпро-Кіровоград". 

2. Рекомендувати ОКВП "Дніпро-Кіровоград" розробити до 01 червня 
2013 року  та подати на розгляд виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради нові Правила приймання стічних вод підприємств у систему 
каналізації м. Кіровограда. 

3. Відділу по роботі із засобами масової інформації (Якунін С.В.) 
оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Дзядуха В. О. 
 
 

Міський голова                                                                                      О. Саінсус 
 
 
 

Слоневська 24 84 55 


