
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від " 25 "  червня  2019 року        № 383  

 

Про проведення капітального ремонту, 

передачу бюджетних призначень та  

проектно - кошторисної документації,  

визначення замовника по  

капітальному ремонту об’єкта 
 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтею 23 Бюджетного 

кодексу України, статтями 31, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», постановами Кабінету Міністрів України  від 12 січня 2011 року 

№18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, 

перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» та від 26 квітня 

2002 року № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок 

сімейного типу», враховуючи рішення Міської ради міста Кропивницького від 

20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік»              

(зі змінами), службову записку управління з питань захисту прав дітей Міської 

ради міста Кропивницького від 04 червня 2019 року №1408, Виконавчий 

комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Провести капітальний ремонт житлового будинку, який належить на 

праві власності Міській раді міста Кропивницького та наданий в користування  

дитячому будинку сімейного типу Д***, за адресою: вулиця Д***, ***,            

смт Нове у місті Кропивницькому. 
 

2. Передати бюджетні призначення управління з питань захисту прав 

дітей Міської ради міста Кропивницького по КПКВК МБ 0916011 

«Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» управлінню 

капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького по КПКВК МБ 

1516083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа» в сумі 500,0 тис. грн.  
 

3. Управлінню з питань захисту прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького забезпечити погодження даного рішення постійною комісією 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку. 
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4. Фінансовому управлінню Міської ради міста Кропивницького після 

погодження цього рішення постійною комісією міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку забезпечити 

відкриття нової бюджетної програми та внесення відповідних змін до розпису 

бюджету міста Кропивницького на 2019 рік. 

 

5. Управлінню з питань захисту прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького передати, а управлінню капітального будівництва Міської ради 

міста Кропивницького прийняти проектно-кошторисну документацію по 

об’єкту «Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку за 

адресою: вулиця Д***, *** у місті Кропивницькому». 

 

6. Визначити управління капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького замовником по капітальному ремонту об’єкта та скоригувати 

проектно-кошторисну документацію з подальшою зміною назви об’єкта на 

«Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вулиця Д***, ***,           

смт Нове у місті Кропивницькому». 

 

7. Зобов’язати батьків-вихователів Д***  О***  В***   та                        

Д*** А*** В*** на  період  проведення ремонтних робіт забезпечити 

посилений контроль за безпекою життєдіяльності дітей. 

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Дзюбу. 

 

 

 

Міський голова               А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галина Вовк 24 37 05 


