
                              ПРОЕКТ  №  1521        

    

 
 

КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА  

 

  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від  «___» ____________ 2023  року                    № ______ 

 

Про визначення державного  

підприємства «Агентство місцевих  

автомобільних доріг» замовником  

робіт по об’єктах  благоустрою на   

території міста Кропивницького 

 
  

        Керуючись  статтями 140, 146 Конституції України,  статтями 25, 26, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням 

голови Кіровоградської обласної військової адміністрації від 01 березня                  

2023 року № 207-р «Про затвердження напрямів використання субвенції та 

переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального  та поточного 

середнього ремонту автомобільних доріг загального користування  місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, 

фінансування яких буде здійснюватися  у 2023 році за рахунок коштів субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 

загального  користування  місцевого  значення, вулиць і доріг комунальної  

власності  у  населених  пунктах», Кропивницька  міська  рада                         

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

       1. Визначити державне підприємство «Агентство місцевих автомобільних 

доріг» замовником робіт по об’єктах благоустрою на території міста 

Кропивницького,  а  саме:  

        «Капітальний ремонт вул. Академіка Тамма (від вул. Курганної до                    

вул. Героїв-рятувальників), м. Кропивницький»;  

        «Капітальний ремонт вул. Героїв України (від вул. Героїв-рятувальників       

до  вул. Генерала Жадова), м. Кропивницький». 

 

        2. Головному управлінню житлово-комунального господарства 

Кропивницької міської ради передати до державного підприємства                             

«Агентство місцевих автомобільних доріг» затверджену проєктно-кошторисну 

документацію  по  об’єктах,  зазначених в  пункті  1.    

 

 



 

 

2 

 
 

        3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну                    

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та 

транспорту, заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  

органів  ради  О.Вергуна. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                Олег  КОЛЮКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Павлова 35 83 61 

 

   



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

до  проєкту рішення Кропивницької міської ради                                                         

«Про визначення державного підприємства «Агентство місцевих 

автомобільних  доріг»  замовником  робіт  по  об’єктах  благоустрою 

на  території  міста  Кропивницького 

 

1. Нормативно-правове  регулювання 
 

        Проєкт  рішення розроблено  керуючись  статтями 140, 146 Конституції 

України,  статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування                     

в Україні». 
 

2. Обставини  необхідності  розробки  проєкту  рішення 
 

       Необхідність розроблення даного проєкту рішення зумовлена 

розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації                       

від 30 січня 2023 року № 56-р «Про затвердження напрямів використання 

субвенції та переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та 

поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування  

місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених              

пунктах, фінансування яких буде здійснюватися у 2023 році за рахунок                  

коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове 

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних 

доріг загального  користування  місцевого  значення, вулиць і доріг комунальної  

власності  у  населених  пунктах». 
 

3. Ціль  прийняття  рішення 
 

       Метою  рішення  є  надання державному підприємству «Агентство місцевих 

автомобільних доріг» функцій замовника робіт по об’єктах благоустрою на 

території міста Кропивницького,  а  саме: «Капітальний ремонт вул. Академіка 

Тамма (від вул. Курганної до вул. Героїв-рятувальників), м. Кропивницький», 

«Капітальний  ремонт  вул. Героїв України (від вул. Героїв-рятувальників  до  

вул. Генерала Жадова), м. Кропивницький»,  а  також передачі до державного 

підприємства «Агентство місцевих автомобільних доріг» затвердженої 

проєктно-кошторисної  документації  по  зазначених  об’єктах.   
 

4. Результат  розгляду  на  постійних  комісіях  міської  ради  
 

        Проєкт рішення буде внесено на розгляд Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради та постійної  комісії з питань житлово-

комунального  господарства та транспорту Кропивницької міської ради. 
 

5. Фінансово-економічне  обґрунтування  проєкту  програми 
         

       Реалізація рішення  не  потребує  залучання додаткових фінансових ресурсів 

з бюджету Кропивницької  міської  територіальної  громади. 

 

 

Начальник  Головного  управління 

житлово-комунального  господарства                            Віктор КУХАРЕНКО 

 

 


