
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
 КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від “23” лютого 2022 року                         № 136 

 
 

Про погодження проєкту рішення   
Кропивницької міської ради 

«Про визначення замовника 

капітального ремонту приміщень  

та харчоблоку КЗ «Ліцей науковий» 

міської ради міста Кропивницького»  
 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 23 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити проєкт рішення Кропивницької міської ради «Про 

визначення замовника капітального ремонту приміщень та харчоблоку                     

КЗ «Ліцей науковий» міської ради міста Кропивницького», що додається. 
 

2. Управлінню освіти Кропивницької міської ради забезпечити 
внесення проєкту рішення на розгляд міської ради. 

 
 3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного. 
 
 
 
Міський голова        Андрій  РАЙКОВИЧ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Олена Малашевич  35 83 46 



ПОГОДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету  

Кропивницької міської ради  
«23» лютого 2022 року № 136 

 

Проєкт  

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “____” ______________ 2022 року      № ______ 
 

Про визначення замовника 

капітального ремонту приміщень  

та харчоблоку КЗ «Ліцей науковий» 

міської ради міста Кропивницького  

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтями 26, 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, враховуючи лист Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 21 грудня 2021 року № 01-18/1523/0.3, Кропивницька 

міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Визначити департамент капітального будівництва Кіровоградської 

обласної державної адміністрації замовником по об’єкту «Капітальний 

ремонт приміщень та харчоблоку КЗ «Ліцей науковий» міської ради                            

міста Кропивницького». 
 

2. Управлінню освіти Кропивницької міської ради передати 

департаменту капітального будівництва Кіровоградської обласної 

державної адміністрації проєктно-кошторисну документацію по об’єкту 

«Капітальний ремонт приміщень та харчоблоку КЗ «Ліцей науковий» 

міської ради міста Кропивницького». 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної 

власності, з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної політики, культури 

та спорту, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради  С.Колодяжного. 

 

 Міський голова                                                               Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Олена Малашевич 35 83 46 
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