
У К Р А Ї Н А 
 

РІШЕННЯ 
 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 
 
від 19 грудня 2016 року         № 670 
 
Про погодження проекту рішення   
Кіровоградської міської ради "Про  
внесення змін до рішення Кіровоградської  
міської ради від 23 лютого 2016 року № 85  
"Про затвердження Програми капітального  
будівництва, реконструкції та капітального  
ремонту об´єктів комунального господарства  
і соціально-культурного призначення  
м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки" 
 

Керуючись ст. 143, 144 Конституції України, підпунктом 1 п. "а"                         
ч. 1 ст. 31, ст. 52, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",                                 
п. 4, 12 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України, 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 23 лютого                             
2016 року № 85 "Про затвердження Програми капітального будівництва, 
реконструкції та капітального ремонту об´єктів комунального господарства і 
соціально-культурного призначення м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки",                               
що додається. 

 

2. Управлінню капітального будівництва 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 рад Грабенка О.В.  
 
 
 
Міський голова        А.Райкович 
 
 
 
 
 
Сурнін 24 49 57 



 

 

ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого  
комітету Кіровоградської  
міської ради 
19 грудня 2016  
№ 670 
 
Проект № 771 

 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА   РАДА 
 
 

  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від  "___" _________ 2016 року      № ______ 
 
Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 23 лютого 2016 року № 85  
"Про затвердження Програми  
капітального будівництва,  
реконструкції та капітального  
ремонту об´єктів комунального  
господарства і соціально-культурного  
призначення міста Кіровограда  
на 2016 – 2018 роки" 
 

Керуючись ст. 143, 144 Конституції України, ст. 26, підпунктом 1                               
п. "а" ч. 1 ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",                                          
п. 4, 12 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України, Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 
2016 року № 85 "Про затвердження Програми капітального будівництва, 
реконструкції та капітального ремонту об´єктів комунального господарства і 
соціально-культурного призначення міста Кіровограда на 2016 – 2018 роки", 
а саме:  

1) в назві та тексті Програми капітального будівництва, реконструкції 
та капітального ремонту об´єктів комунального господарства і соціально-



2 

культурного призначення міста Кіровограда на 2016 – 2018 роки назву                             
"місто Кіровоград" замінити на "місто Кропивницький" у відповідних 
відмінках; 

2) викласти в новій редакції: 
Заходи на виконання Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і 
соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018  
роки згідно з додатком 1; 

Перелік об´єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за 
рахунок коштів бюджету розвитку по управлінню капітального будівництва 
Кіровоградської міської ради, згідно з додатком 2. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
економічного розвитку, з питань архітектури, будівництва, реклами, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища                        
та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
Грабенка О.В.  
 
 
 
Міський голова        А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сурнін 24 49 57 


