
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

від “26” січня 2016 року      № 25 
 

 
 

 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради  
«Про надання дозволу на прийняття   
видатків по новому будівництву по об’єкту  
«Будівництво навчального корпусу ЗОШ № 15  
по вул. Казанській, 13 у м. Кіровограді» 
 
 

Керуючись ст. 144 Конституції України, підпунктом 1 п. «а» ст. 29, 
ст. 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
лист управління капітального будівництва Кіровоградської обласної 
державної адміністрації від 03 липня 2015 року № 01-18/30/3,  виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради 

 

 
В И Р І Ш И В: 

 
 1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про 
надання дозволу на прийняття  видатків по новому будівництву по об’єкту 
«Будівництво навчального корпусу ЗОШ № 15 по вул. Казанській, 13», що 
додається. 

2. Управлінню освіти Кіровоградської міської ради забезпечити 
внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради              
відповідно до розподілу функціональних повноважень. 
 

 
 
Міський голова         А. Райкович 
  
 
 
 
 
Урбанець 24 29 07 



 
ПОГОДЖЕНО  
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради  
«_____ »____________ 201_  
Проект  № 105 

 
 

УКРАЇНА 
  

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від «____» _________  2016 року       № _____ 
 
Про надання дозволу на прийняття   
видатків по новому будівництву по  
об’єкту «Будівництво навчального  
корпусу ЗОШ № 15 по вул. Казанській, 13  
у м. Кіровограді» 

 

Керуючись ст. 144 Конституції України, ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист управління 
капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації 
від 03 липня 2015 року № 01-18/30/3, Кіровоградська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Дозволити управлінню освіти Кіровоградської міської ради  
прийняти видатки по новому будівництву по об’єкту «Будівництво  
навчального корпусу загальноосвітньої школи № 15 по вул. Казанській, 13 у 
м. Кіровограді». 

2. Управлінню освіти Кіровоградської міської ради забезпечити взяття 
на облік новобудови комунального закладу „Навчально-виховне об’єднання 
№ 15  „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,  дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу, дитячий юнацький центр „Явір” Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області”  по вул. Казанській, 13 та збільшити її 
балансову вартість. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і 
спорту та молодіжної політики, заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних 
повноважень. 

 
 

 
Міський голова         А. Райкович  
 
 
Урбанець 24 29 07 


