
 
У К Р А Ї Н А 

 

РІШЕННЯ 
 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 
 
від 15 квітня 2014 року         № 198 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ   

Про передачу закінчених  
будівництвом об’єктів 
 
 

 Керуючись ст. 144 Конституції України, підпунктом 1 п. "а" ст. 29, 
підпунктом 2 п. "а", підпунктом 1 п. "б" частини 1 ст. 31, ст. 59  Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 39 Закону України 
"Про регулювання містобудівної діяльності", пунктом 52 Положення про 
порядок списання та передачі майна, що належить територіальній громаді 
міста Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 
11.12.12 № 2099, на підставі Декларацій про готовність об’єктів до 
експлуатації виконавчий комітет Кіровоградської  міської  ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Управлінню капітального будівництва передати, а експлуатуючим 
організаціям взяти на баланс закінчені будівництвом об’єкти згідно з 
додатком 1. 
 

2. Кіровоградському міському центру для сім’ ї, дітей та молоді передати, 
а Кіровоградському міському соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування прийняти на баланс придбані 
меблі згідно з додатком 2. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василенка І.М., 
Дригу В.В.  
 
 
 
Міський голова          О.Саінсус 
 
 
 
 
 
Сурнін 24 49 57 
 



        Додаток 1 
        до рішення виконавчого  
        комітету Кіровоградської  
        міської ради 
        15 квітня 2014  
        № 198 
 

ПЕРЕЛІК  
закінчених будівництвом об’єктів 

 

№ 
з/п 

Назва об’єктів 

Вартість  
виконаних 

робіт,  
тис. грн. 

Експлуатуюча організація 

1 Капітальний ремонт киснево -
розподільчого пункту КЗ 
"Центральна міська лікарня  
м. Кіровограда",  стаціонар №1, 
вул. Фортеця, 21 

150,000 КЗ "Центральна міська 
лікарня м. Кіровограда" 

2 Капітальний ремонт  КЗ 
"Навчально-виховне об’єднання  
–  "Спеціалізований 
загальноосвітній навчальний 
заклад І ступеня "Гармонія" – 
гімназія імені Тараса Шевченка – 
центр позашкільного виховання 
"Контакт", вул. В’ячеслава 
Чорновола, 15 (пам'ятка 
архітектури місцевого значення 
"Колишня земська управа" по 
вул. Шевченка, 7/17, охоронний 
номер 79-Кв) м. Кіровоград 

3 212,932 КЗ "Навчально-виховне 
об’єднання  –  
"Спеціалізований 
загальноосвітній 
навчальний заклад  
І ступеня "Гармонія" – 
гімназія імені Тараса 
Шевченка – центр 
позашкільного виховання 
"Контакт" 

3 Капітальний ремонт міського 
соціального гуртожитку для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування,  
вул. Тельмана, 75-г 

1 307,811 Кіровоградський міський 
соціальний гуртожиток 
для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського піклування 

    
 
 
 

Начальник управління  
капітального будівництва       В.Ксеніч 
 
 
 
 



        Додаток 2 
        до рішення виконавчого  
        комітету Кіровоградської  
        міської ради 
        15 квітня 2014  
        № 198 
 

ПЕРЕЛІК  
придбаної меблі 

 
№ 
з/п 

Назва меблів 
Кількість 
одиниць, 

шт. 

Ціна за 
одиницю, 

грн. 
Вартість, грн. 

1 Шафа для одягу 28 700,00 19 600,00 
 

2 Шафа для паперів 35 700,00 24 500,00 
 

3 Стіл письмовий 25 600,00 15 000,00 
 

 Всього   59 100,00 
 
 
 

Начальник управління  
капітального будівництва       В.Ксеніч 
 


