
 

 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
12 жовтня 2017 року № 36 

Миколаїв   
 
 
 
Про хід виконання рішення обласної ради 
від 23 лютого 2017 року № 25 «Про надання 
згоди на безоплатну передачу цілісного май-
нового комплексу обласного комунального 
підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» зі 
спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Миколаївської області у ко-
мунальну власність територіальної громади 
м. Миколаєва та вихід зі складу засновників 
обласного комунального підприємства «Ми-
колаївоблтеплоенерго» 

Шістнадцята сесія 
сьомого скликання 

 
 

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 43, частини першої 
статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши 
інформацію заступника голови обласної державної адміністрації Гайдаржи В.В. 
про хід виконання рішення обласної ради від 23 лютого 2017 року № 25 «Про 
надання згоди на безоплатну передачу цілісного майнового комплексу обласно-
го комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну 
власність територіальної громади м. Миколаєва та вихід зі складу засновників 
обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», обговорив-
ши інформацію із зазначеного питання, обласна рада 
 
 
ВИРІШИЛА: 

 
 
1. Інформацію заступника голови обласної державної адміністрації 

Гайдаржи В.В. про хід виконання рішення обласної ради від 23 лютого 
2017 року № 25 «Про надання згоди на безоплатну передачу цілісного майно-
вого комплексу обласного комунального підприємства «Миколаївоблтепло-
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енерго» зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаїв-
ської області у комунальну власність територіальної громади м. Миколаєва та 
вихід зі складу засновників обласного комунального підприємства «Миколаїв-
облтеплоенерго» взяти до відома. 

  
2. Обласній державній адміністрації взяти під контроль та забезпечити 

виконання рішення обласної ради від 23 лютого 2017 року № 25 «Про надання 
згоди на безоплатну передачу цілісного майнового комплексу обласного кому-
нального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» зі спільної власності те-
риторіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну влас-
ність територіальної громади м. Миколаєва та вихід зі складу засновників 
обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» у повному 
обсязі. 

 
3. Заслухати на наступній сесії обласної ради обласну державну 

адміністрацію, обласне комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» 
щодо стану виконання рішень обласної ради від 11 липня 2014 року № 1 та 
від 23 лютого 2017 року № 25. 
 
 
 
 
 
 
Голова обласної ради                                                                     В.В.Москаленко 
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