
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                               № 1205 

м. Мала Виска 

 

Про реалізацію проекту «Капітальний ремонт  

будівлі  Маловисківської ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів  

(утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон  та 

дверей) по вул. 20 років Жовтня,3  м.Мала Виска 

Кіровоградської області Коригування»  за 

рахунок коштів ДФРР  в 2022 році 

 

Відповідно до п.23 ст.26, ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196 «Деякі 

питання державного фонду регіонального розвитку»,  рішення міської ради від 27 лютого 

2020 року № 2125 «Про участь у конкурсному відборі проектів ДФРР проєктної заявки 

«Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів (утеплення фасадів, 

покрівлі, заміна вікон та дверей) по вул.20 років Жовтня, 3, м.Мала Виска, 

Кіровоградської області. Коригування», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на  спіфінансування проєкту «Капітальний ремонт будівлі 

Маловисківської ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон 

та дверей) по вул. 20 років Жовтня,3 м.Мала Виска Кіровоградської області. 

Коригування.»  в сумі  777 780 грн., що становить  не менше 10 %  фінансування 

реалізації проєкту за рахунок коштів міського бюджету в 2022 році. 

 

2. Визнати замовником виконання робіт та розпорядником коштів по проєкту     

«Капітальний ремонт  будівлі Маловисківської ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів (утеплення 

фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по вул. 20 років Жовтня,3 м.Мала Виска 

Кіровоградської області. Коригування.), який за результатами конкурсного  відбору 

інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть 

реалізуватися за рахунок коштів  державного фонду регіонального розвитку  у 2022 

році, включений до  узагальненого  переліку проєктів Кіровоградської області на 

2022 рік . 

 

3. Контроль  за виконанням  покласти на постійну комісію з питань  фінансів,            

бюджету,  планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та 

міжнародного співробітництва та   постійну комісію з питань  комунальної 

власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту.  

 

 

Міський голова                                                                                             Юрій ГУЛЬДАС 


