
                                                                         

                                                                                           ПРОЕКТ  № 1865     

 

У К Р А Ї Н А 
 

МІСЬКА   РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  «____»  _________ 2018 року                                                            № _____ 
 

Про визначення замовника  

по  об’єкту  «Капітальний  ремонт  

вул. Бєляєва в м. Кропивницькому» 
 

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

Закону  України  «Про  місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням  

голови Кіровоградської обласної державної адміністрації  від 26 квітня                 

2018 року № 248-р «Про організацію будівництва, реконструкції, ремонту та 

утримання  автомобільних доріг загального  користування  місцевого  

значення»  Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А:  
 

       1. Визначити замовником робіт по об’єкту «Капітальний ремонт                      

вул. Бєляєва в м. Кропивницькому» департамент інфраструктури та 

промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації, як 

головного  розпорядника коштів  субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам.  

       2. Головному управлінню житлово-комунального господарства  Міської 

ради  міста  Кропивницького  передати  безоплатно виготовлену  проектно-

кошторисну документацію на  об’єкт «Капітальний  ремонт  вул. Бєляєва в  

м. Кропивницькому» департаменту інфраструктури та промисловості 

Кіровоградської обласної державної адміністрації. 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань житлово-комунального 

господарства,  енергозбереження  та  комунальної  власності,  з  питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку 

та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Мосіна  О.В.    

         

 

 

Міський  голова                                                                                 А. Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлова  24 85 93 

 



 
                                                                                  03.05.2018 ДООПРАЦЬОВАНИЙ    

                                                                                  ПРОЕКТ  № 1865 

 

 

У К Р А Ї Н А 
 

МІСЬКА   РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від«____»  _________ 2018 року                                                  № _____ 
 

Про визначення замовника  

по  об’єкту  «Капітальний  ремонт  

вул. Бєляєва в м. Кропивницькому» 
 

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням  

голови Кіровоградської обласної державної адміністрації  від 26 квітня                 

2018 року № 248-р «Про організацію будівництва, реконструкції, ремонту та 

утримання  автомобільних  доріг  загального  користування  місцевого  

значення» Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

       1. Визначити замовником робіт по об’єкту «Капітальний ремонт                  

вул. Бєляєва в м. Кропивницькому» департамент інфраструктури та 

промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації.  

       2. Головному управлінню житлово-комунального господарства  Міської 

ради  міста  Кропивницького  передати  безоплатно виготовлену  проектно-

кошторисну документацію на  об’єкт «Капітальний  ремонт  вул. Бєляєва в  

м. Кропивницькому» департаменту інфраструктури та промисловості 

Кіровоградської обласної державної адміністрації. 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Міської ради міста Кропивницького з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та комунальної власності, а також 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Мосіна  О.В. 

 

 

 

Міський  голова                                                                             А. Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлова  24 85 93 
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