
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

РІШЕННЯ 
 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 
 
від 06 листопада 2012 року             № 892 
 
Про  погодження проекту рішення  
Кіровоградської міської ради  
«Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 24 лютого 2011 року № 214  
«Про затвердження Положення  
про управління капітального  
будівництва Кіровоградської  
міської ради» 
 
 Керуючись ст. 144 Конституції України, ст. 54, 59 Закону України "Про 
місцеве  самоврядування в Україні", на виконання рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 жовтня 2011 року № 865 "Про перейменування вулиць 
Карла Маркса, Леніна, Володарського та Поперечної 2-ї", виконавчий  
комітет  Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про 
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24 лютого                           
2011 року № 214 «Про затвердження Положення про управління 
капітального будівництва Кіровоградської міської ради», що додається. 
 2. Управлінню капітального будівництва забезпечити винесення даного 
проекту рішення на розгляд міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Дзядуха В.О. 
 
 
 
Міський голова                         О.Саінсус 
 
 
 
 
 
Сурнін 24 49 57 
 
 
 



        ПОГОДЖЕНО 
       Рішення виконавчого комітету  

Кіровоградської міської ради 
       06 листопада 2012 року  
       № 892 
 

                Проект № 2213 
         

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА   РАДА 
 
 

ДВАДЦЯТЬ  ПЕРША  СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від  «___» __________ 2012 року                     № ___ 
 

Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 24 лютого 2011 року № 214 
 «Про затвердження Положення  
про управління капітального  
будівництва Кіровоградської  
міської ради» 

 

Керуючись ст. 144 Конституції України, ст. 26, 54, 59 Закону                         
України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання                               
рішення Кіровоградської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 865                                
"Про перейменування вулиць Карла Маркса, Леніна, Володарського та 
Поперечної 2-ї", Кіровоградська міська рада 

 

    В И Р І Ш И Л А : 
 

Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 24 лютого                             
2011 року № 214 «Про затвердження Положення про управління 
капітального будівництва Кіровоградської міської ради», а саме Положення 
про управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради 
(державний реєстраційний № 14441050007001443 від 28.03.2011 р.) 
доповнити                    пунктом 3.21. розділу 3 «Права управління», пункти 
1.5., 1.6. розділу 1 «Загальні положення» та пункти 4.5. – 4.8., 4.10. розділу 4 
«Організація діяльності управління» викласти в новій редакції, додаються. 

 
 

Міський голова                                                                        О.Саінсус          
 

Сурнін 24 49 57 
 
 

        ЗАТВЕРДЖЕНО 



              Рішення Кіровоградської  
міської ради  
«___» _________ 2012 року 

        № _________ 
 

З М І Н И  та  Д О П О В Н Е Н НЯ 
до Положення про управління капітального будівництва  

Кіровоградської міської ради 
(державний реєстраційний № 14441050007001443 від 28.03.2011 р.) 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.5. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,                      
реєстраційні інші рахунки в Державному казначействі та установах банку, 
печатку з зображенням Державного герба України, своїм найменуванням. 

Скорочене найменування – УКБ міської ради. 
1.6. Юридична адреса управління: 25006, м. Кіровоград,                                 

вул. Велика Перспективна, 41. 
 

3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ 
 

3.21. Має право передавати майнові права фізичним особам при 
здійсненні будівництва за державними програмами на підставі цивільно-
правових договорів. 

 

4.  ОРГАНІЗАЦІЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  УПРАВЛІННЯ 
 

4.5. Начальник управління: 
4.5.1. здійснює керівництво діяльністю та працівниками управління, 

несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління 
завдань і реалізацію функцій; 

4.5.2.  надає в межах своїх повноважень доручення, завдання посадовим 
особам і працівникам управління та контролює їх виконання; 

4.5.3. створює умови для систематичного підвищення кваліфікації, 
контролює стан трудової та виконавчої дисципліни працівників управління; 

4.5.4. надає в установленому порядку та в строки, передбачені 
законодавством та Регламентом виконавчих органів Кіровоградської міської 
ради, посадовим особам виконавчих органів документи, довідки та інші 
матеріали, необхідні для виконання покладених на управління завдань; 

4.5.5. укладає цивільні та господарські договори; 
4.5.6. вносить пропозиції щодо заохочення та дисциплінарної 

відповідальності працівників управління, враховуючи при цьому всі 
об’єктивні та суб’єктивні фактори персонально по кожному. 

 

Відповідно пункти 4.9., 4.11., 4.12 вважати пунктами 4.6., 4.7., 4.8.  
 
 
Начальник управління капітального будівництва  
Кіровоградської міської ради       В.Ксеніч 
 


