
 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
 КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

       від “22” червня 2021 року                 № 376 
 

 

 
 

Про затвердження акта з 
приймання-передачі 
проєктно-кошторисної документації  
 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, підпунктом 1                      
пункту «а» статті 29, підпунктом 1 пункту "б" частини першої статті 31, 
статтею 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
статтями 5, 6 Закону України "Про передачу об'єктів права державної та 
комунальної власності", відповідно до Положення про порядок списання та 
передачі майна, що належить до комунальної власності територіальної 
громади міста Кіровограда, затвердженого рішенням міської ради                        
від 11 грудня 2012 року № 2099, відповідно до рішення виконавчого 
комітету міської ради від 13 квітня 2021 року № 209  «Про передачу 
проєктно-кошторисної документації» Виконавчий комітет Кропивницької 
міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 

 

Затвердити акт з приймання-передачі проєктно-кошторисної документації 

по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень санвузлів в комунальному 

закладі «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа                        

І-ІІІ ступенів № 17 – центр естетичного виховання «Калинка» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». 

 

 

 

Міський голова                                                                 Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олена Малашевич 35 83 46 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету  

Кропивницької міської ради  
«22» червня 2021 року № 376 

 

АКТ 

 

з приймання-передачі 

проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 

приміщень санвузлів в комунальному закладі «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 – центр 

естетичного виховання «Калинка» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

 

м. Кропивницький                                               «19» травня 2021 року 

 

Ми, що нижче підписались, на виконання рішення виконавчого комітету 

міської ради від 13 квітня 2021 року № 209  «Про передачу проєктно-

кошторисної документації» здійснили перевірку комплектності  проєктно- 

кошторисної документації по  об’єкту «Капітальний ремонт приміщень 

санвузлів в комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 – центр естетичного виховання 

«Калинка» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» та склали 

даний акт про наступне: комунальний заклад «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 – центр естетичного 

виховання «Калинка» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

передає, а управління капітального будівництва Кропивницької міської ради 

приймає проєктно - кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний 

ремонт приміщень санвузлів в комунальному закладі «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 – центр естетичного 

виховання «Калинка» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

з остаточною вартістю в сумі 1 531 373,45 грн у відповідності до додатків. 
 

Додатки :  

 

1. Робочий проєкт Том 1. Пояснювальна записка. Архітектурно-

будівельні рішення. Санітарно-технічні рішення. Електротехнічні рішення. 

Шифр 3/2019 «Капітальний ремонт приміщень санвузлів в комунальному 

закладі «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа                                    

І-ІІІ ступенів № 17 – центр естетичного виховання «Калинка» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» у 2 прим. на 96 арк. 

 

2. Робочий проєкт Том. 2 Зведений кошторисний розрахунок вартості 

будівництва. Шифр 3/2019-ЗК у 2 прим. на 114 арк. 

 

3. Експертний звіт від 26 квітня 2019 року № 12-0182к-19                                        

ДП «Укрдержбудекспертиза» (оригінал) у 1 прим. на 1 арк. 
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4. Наказ виконуючої обов’язки  директора від 04 липня 2019 року №160/о 

«Про затвердження проєктно – кошторисної документації на капітальний 

ремонт об’єкта» комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 – центр естетичного виховання  

«Калинка» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»                           

від 04 липня 2019 року №160/о у 1 прим. на 1 арк. 

 

5. Бухгалтерська довідка у 1 прим. на 1 арк. 

 

 
         Голова комісії 
 

___________ 

(підпис) 

 

     Сергій КОЛОДЯЖНИЙ 
 

 
        Секретар комісії 
 

___________ 

(підпис) 

 

 

      Володимир ПОГРІНЧУК 
 

 

        Члени комісії: ___________ 

(підпис) 

 

       Сергій  БІЛОКІНЬ  
 

  ___________ 

(підпис) 

 

        Марина ВОРОТНЮК 
 

 ___________ 

(підпис) 

 

       Павло КОВАЛЬОВ 
 

 ___________ 

(підпис) 

 

       Лариса КОСТЕНКО  
 

 ___________ 

(підпис) 

 

       Олена ТКАЧЕНКО   
 

 ___________ 

(підпис) 

 

      Тетяна ЯРОВА 
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