
 
Р І Ш Е Н Н Я 

           

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 02 листопада 2020 року                    № 567 

 

 

 

Про дозвіл на списання витрат  

по об’єктах незавершеного  

будівництва, що ліквідуються 

 

 

 Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, підпунктом 1 

пункту "а" статті 29, статтею 59 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", відповідно до Порядку списання витрат по 

об’єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються, затвердженого 

наказом Міністерства статистики України, Міністерства економіки України, 

Міністерства фінансів України, Державного комітету містобудування 

України від 28 вересня 1995 року № 243/150/156/195, Положення про 

порядок списання та передачі майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Кіровограда, затвердженого рішенням міської 

ради 11 грудня 2012 року № 2099 (зі змінами), та пункту 3.19. Положення 

про управління капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького, затвердженого рішенням Міської ради міста 

Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1382, Виконавчий комітет 

Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Дозволити управлінню капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького ліквідувати об’єкти незавершеного будівництва, що 

ліквідуються, та здійснити списання витрат за виконані роботи згідно  з 

додатком 1. 

 

2. Управлінню капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького створити робочу комісію щодо ліквідації об’єктів 

незавершеного будівництва згідно з додатком 2. 

 

3. Управлінню капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького передати, а  Головному управлінню житлово-комунального 

господарства Міської ради міста Кропивницького прийняти                

проєктно-кошторисну документацію по об’єктах незавершеного будівництва, 

що ліквідуються, згідно з додатком 3.  
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4.   Створити робочу комісію щодо передачі проєктно-кошторисної 

документації по об’єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються, 

згідно з додатком 4. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна.                            

 

 

 

Міський голова          Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Володимир Сулима 35 83 41                   



 

        Додаток 1 

      до рішення Виконавчого комітету  

      Міської ради міста Кропивницького 

      02 листопада 2020 року № 567 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів незавершеного будівництва, що ліквідуються, зі  

 списанням витрат за виконані роботи 
 

№ п.п. 

 
Назва об’єкта незавершеного будівництва, що ліквідується 

 

Сума 

витрат що 

списується  
(грн.) 

1 2 3 
1 

 
«Реконструкція адміністративного корпусу комунального 

закладу «Кіровоградська міська  лікарня швидкої медичної 

допомоги» по вулиці Короленка, 56 під житловий будинок» 

54 870,00 

 

2 «Реконструкція центрального входу  парку «Ковалівський», 

м. Кіровоград» 

41630,00 

3 «Теплові мережі с. Нове  реконструкція» 48340,00 
4 «Будівництво житлових будинків по вулиці Генерала 

Жадова (позиція 36) за Програмою «Будівництво 

доступного житла на 2011-2017 роки» 

123223,00 

5 «Будівництво котельні дошкільного навчального закладу  

№ 73 провулок Кінний, 3, м. Кіровоград» 

104830,00 

6 «Будівництво котельні  по вулиці Карла Маркса, 41,            

м. Кіровоград» 

209800,00 

7 «Будівництво газової котельні загальноосвітньої школи     

№ 35  вулиця Космонавта Попова, 28/20,                               

м. Кропивницький» 

48530,00 

8 «Будівництво котельні  міської дитячої лікарні,                                     

проспект Університетський, 6» 

79000,00 

9 «Нове будівництво дошкільного навчального закладу № 72 

«Гномик» провулок Фортечний, 23, м. Кіровоград» 

70900,00 

10 «Будівництво котельні   «Дитячо-юнацької спортивної 

школи  № 2», вулиця Курганна, 64,  м. Кіровоград» 

73620,00 

11 «Газифікація котельні загальноосвітньої школи  № 12» 123570,00 
12 «Добудова їдальні та актового залу до  приміщення 

загальноосвітньої школи № 34, проспект Комуністичний, 

11а» 

52000,00 

13 «Будівництво водопроводу, вулиця Степана Разіна, вулиця 

Карпатська» 

119610,00 

14 «Реконструкція проїжджої частини вулиця 

Кропивницького,  від вулиці Шевченка до вулиці 

Колодязної» 

34790,00 

15 «Будівництво транспортного тунелю під залізницею вулиця  

Бур’янової» 

99890,00 
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                               Продовження додатка 1 

 

1 2 3 
16 «Нове будівництво – встановлення пам’ятника Герою 

Радянського Союзу,  підводнику Фісановичу І.І.  на алеї 

біля спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського 

резерву «Надія», вулиця Велика Перспективна в 

м.Кіровограді» 

12530,00 

17 «Будівництво ставка «Копань» 376200,00 
18 «Будівництво підземного переходу на перехресті проспекту 

Правди та вулиці Жовтневої Революції у м. Кіровограді» 

680170,00 

19 «97 квартирний житловий будинок позиція № 25 проспект 

Перемоги» 

439000,00 

 

 

 

 

Начальник управління                                                        Сергій БІЛОКІНЬ 

капітального будівництва  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              Додаток  2 

      до рішення Виконавчого комітету  

      Міської ради міста Кропивницького 

      02 листопада 2020 року № 567 

 

 

СКЛАД 

робочої комісії щодо ліквідації об’єктів незавершеного будівництва  

 

Голова комісії 
 

БІЛОКІНЬ 

Сергій Валентинович 

- начальник управління капітального 

будівництва 
 

Заступник голови комісії 
 

ЧАБАНОВА 

Ольга Олександрівна  

- заступник начальника виробничо-технічного  

відділу управління капітального будівництва 
 

Секретар комісії 
 

ШВАРЦМАН  

Ярослав Володимирович 

- головний спеціаліст відділу інженерної 

підготовки управління капітального 

будівництва 
 

Члени комісії: 
 

ВОРОТНЮК 

Марина Вячеславівна  

- начальник відділу інженерної підготовки 

управління капітального будівництва 

 

ГОНЧАР 

Світлана Магомедівна  

- начальник фінансово-планового  

відділу-головний бухгалтер управління 

капітального будівництва 
 

ГОРОВЕНКО 

Тетяна Петрівна  

- головний спеціаліст фінансово-планового  

відділу управління капітального будівництва 
 

ХОМЕНКО 

Сергій Анатолійович  

- начальник юридично-договірного відділу 

управління капітального будівництва 

 

 

 

 

Начальник управління                                                        Сергій БІЛОКІНЬ 

капітального будівництва  

 
 

 

 

 

 



         

        Додаток  3 

      до рішення Виконавчого комітету  

      Міської ради міста Кропивницького 

      02 листопада 2020 року № 567 

 

ПЕРЕЛІК 

проєктно-кошторисної документації по об’єктах  незавершеного 

будівництва, що ліквідуються 
 

№ п.п. 

 
Назва об’єкта незавершеного будівництва, що ліквідується 

 

1 

 
«Будівництво житлових будинків по вулиці Генерала Жадова (позиція 

36) за Програмою будівництва доступного житла на 2011-2017 роки» 

2  «Будівництво котельні дошкільного навчального закладу № 73, 

провулок Кінний, 3, м. Кіровоград» 
3 «Будівництво газової котельні загальноосвітньої школи № 35  вулиця 

Космонавта Попова, 28/20, м. Кропивницький» 
4 «Будівництво котельні міської дитячої лікарні, проспект 

Університетський, 6» 
5 «Нове будівництво дошкільного навчального закладу № 72 «Гномик» 

провулок Фортечний, 23, м. Кіровоград» 
6 «Будівництво котельні «Дитячо-юнацької спортивної школи  № 2», 

вулиця Курганна, 64,  м. Кіровоград» 
7 «Газифікація котельні загальноосвітньої школи № 12, вулиця Павла 

Луньова, м. Кропивницький» 
 

 

 

 

Начальник управління                                                        Сергій БІЛОКІНЬ 

капітального будівництва  

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

               

 

                                                              

 



                                                              Додаток  4 

      до рішення Виконавчого комітету  

      Міської ради міста Кропивницького 

      02 листопада 2020 року № 567 
 

СКЛАД 

робочої комісії щодо передачі проєктно-кошторисної документації 

по об’єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються 

 

Голова комісії 
 

БІЛОКІНЬ 

Сергій Валентинович 

- начальник управління капітального 

будівництва 
 

Заступник голови комісії 
 

ЧАБАНОВА 

Ольга Олександрівна  

- заступник начальника виробничо-технічного  

відділу управління капітального будівництва 
 

Секретар комісії 
 

ШВАРЦМАН  

Ярослав Володимирович 

- головний спеціаліст відділу інженерної 

підготовки управління капітального 

будівництва 
 

Члени комісії: 
 

БЕЗРОДНА 

Світлана Павлівна  

- начальник відділу капітального ремонту, 

реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Головного 

управління житлово-комунального 

господарства   

 

ВОРОТНЮК 

Марина Вячеславівна  

- начальник відділу інженерної підготовки 

управління капітального будівництва 

   

ГОНЧАР 

Світлана Магомедівна  

- начальник фінансово-планового 

відділу-головний бухгалтер управління 

капітального будівництва 
 

ГОРОВЕНКО 

Тетяна Петрівна  

- головний спеціаліст фінансово-планового  

відділу управління капітального будівництва 
 

ПАВЛЕНКО 

Ганна Володимирівна  

- завідувач сектору з енергоефективності 

відділу капітального ремонту, реформування 

та розвитку житлово-комунального 

господарства Головного управління 

житлово-комунального господарства  
 

ХОМЕНКО 

Сергій Анатолійович  

- начальник юридично-договірного відділу 

управління капітального будівництва 

   

Начальник управління                                                         

капітального будівництва      Сергій БІЛОКІНЬ 


