
                                                                                                                                                                                                                                                           
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
_____________________________________________________________________________ 

 
           Позачергова двадцять шоста сесія Олександрівської селищної ради восьмого 

скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

від 11 лютого 2022 року                                                                                №3880 
смт Олександрівка 

 
Про делегування державному 
підприємству «Агентство місцевих 
автомобільних доріг» функцій 
замовника в повному обсязі при 
здійсненні закупівель, послуг, та 
виконання ремонтних робіт по 
об’єкту «Поточний середній 
ремонт вулиці Шевченка від             
буд. №18 до вулиці Раєвського,              
с. Розумівка, Кропивницького 
району Кіровоградської області» 
 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пунктів 1,2 статті 19 Закону України «Про 
автомобільні дороги», Закону України «Про публічні закупівлі», Закону 
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування 
системи управління автомобільними дорогами загального користування», 
постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1994р. №198 «Про 
затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, 
вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», 
враховуючи основну мету діяльності підприємства, з метою забезпечення 
сталого функціонування вулиць і доріг комунальної власності в межах 
Олександрівської селищної ради шляхом залучення коштів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення 
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах, передбаченої обласному бюджету 
Кіровоградської області у 2022 році, відповідно до затверджених Переліків 
ремонту доріг по Кіровоградській області на 2022 рік, розпорядженням 
голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 21.01.2022 р. 
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№24-р, враховуючи позитивну експертну оцінку щодо розгляду кошторисної 
частини проектної документації за робочим проектом «Поточний середній 
ремонт вулиці Шевченка від буд. №18 до вулиці Раєвського, с. Розумівка, 
Кропивницького району Кіровоградської області» від 09.06.2021р.            
№12-0134/03-21, видану філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у 
Кіровоградській області, подання відділу містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської 
селищної ради від 08.02.2022р. №32 - замовника проектно-кошторисної 
документації по об’єкту «Поточний середній ремонт вулиці Шевченка від 
буд. №18 до вулиці Раєвського, с. Розумівка, Кропивницького району 
Кіровоградської області» 

 
СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА:  

 

1. Делегувати державному підприємству «Агенство місцевих 
автомобільних доріг» функцій замовника в повному обсязі при здійсненні 
закупівель послуг та виконання робіт по об’єкту «Поточний середній ремонт 
вулиці Шевченка від буд. №18 до вулиці Раєвського, с. Розумівка, 
Кропивницького району Кіровоградської області». 

 
2. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради передати 
державному підприємству «Агенство місцевих автомобільних доріг» 
проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Поточний середній ремонт 
вулиці Шевченка від буд. №18 до вулиці Раєвського, с. Розумівка, 
Кропивницького району Кіровоградської області», затверджену наказом 
відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 
благоустрою Олександрівської селищної ради від 09.02.2022р. № 5-осн, 
загальною кошторисною вартістю у поточних цінах станом на 27 травня                         
2021 року 4018,733 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи –                         
3241,289 тис. грн.; інші витрати – 777,444 тис. грн., з складанням актів 
приймання-передачі. 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти  на  постійну 

комісію селищної ради з питань соціально-економічного розвитку території, 
благоустрою та житлово-комунального господарства.  

 
 

 
 
Селищний голова                                                      Олександр БЕЗПЕЧНИЙ   

 
 


