
 
У К Р А Ї Н А 

 

РІШЕННЯ 
 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 
 
від 28 травня 2013 року                                                      № 298 
 
Про передачу завершених  
будівництвом об’єктів та  
списання витрат по них з  
балансу управління  
капітального будівництва 
 

Керуючись ст. 143, 144 Конституції України, підпунктом 1 п. "а" ст. 29,                                
ст. 52, 59, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
відповідно до Положення про порядок списання та передачі майна, що 
належить до комунальної власності територіальної громади міста 
Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради                                  
11 грудня 2012 року № 2099, та пункту 2.2.25 Положення про управління 
капітального будівництва Кіровоградської міської ради, затвердженого 
рішенням Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року, зі змінами, 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Передати завершені будівництвом об’єкти на баланс суб’єктів 
господарювання згідно з додатком. 

2. Управлінню капітального будівництва Кіровоградської міської ради 
здійснити списання з балансу витрати на будівництво об’єктів в сумі                          
1219,62 тис. грн. (один мільйон двісті дев’ятнадцять гривень 00 копійок) 
відповідно до вимог ведення бухгалтерського обліку і звітності. 

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

 



 

   

Додаток                                                                                                                 
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради                                                                                 
28 травня 2013                                                                                                            
№ 298                                           

      

П Е Р Е Л І К                                                                          
завершених будівництвом об'єктів,  

які передаються на баланс суб'єктів господарювання  

     

№ 
з/п 

Повна назва об'єкта 
Рік введення 

в 
експлуатацію 

Вартість, 
тис. грн. 

Примітка 

1 Капітальний ремонт будівлі по                                              
вул. Тимірязєва, 68 (вул. К.Маркса,41) 

2009 675,90 КП "Управління 
будинками 
Кіровоградської міської 
ради" 

2 Прокладання зовнішнього кабелю 
Кіровоградського міського центру 
соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді, пров. Будьонного, 3 

2011 23,45 Кіровоградський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім’ ї, дітей та молоді 

3 Будівництво скейт-майданчика у парку 
культури та відпочинку "Ковалівській",    
м. Кіровоград 

2012 278,91 КП "Трест зеленого 
господарства" 

4 Реконструкція системи теплопостачання, 
пологового будинку № 2 ім. "Святої 
Анни" по  вул. Щорса,1  

2012 241,62 Пологовий будинок № 2                                         
ім. "Святої Анни" 

          

  ВСЬОГО 1219,88   

 
 
 
Начальник управління капітального будівництва                               В.Ксеніч 

 

 


