
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» травня 2019 року № ____ 

 
м. Олександрія 

 
Про здійснення державно-приватного  
партнерства в рамках реалізації проекту 
«Будівництво льодової арени для проведення  
масових катань на ковзанах, тренувань та участі 
в спортивних змаганнях фігурних та хокейних секцій»  
 

Відповідно до пункту 30 статті 26, пункту 1 частини 2 статті 52, частини 6 статті 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимог Закону України «Про 
державно-приватне партнерство», постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня                 
2011 року № 384 «Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства», 
розглянувши заяву ТОВ «МЕДОНОС»,  з метою розвитку державно-приватного партнерства 
у м. Олександрії  

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:  
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
  
1) Погодити здійснення державно-приватного партнерства в рамках реалізації проекту  

державно-приватного партнерства у м. Олександрії Кіровоградської області «Про здійснення 
державно-приватного партнерства в рамках реалізації проекту «Будівництво льодової арени 
для проведення масових катань на ковзанах, тренувань та участі в спортивних змаганнях 
фігурних та хокейних секцій». 

2) Доручити виконавчому комітету міської ради: 
- створити комісію з питань проведення конкурсу з визначення приватного партнера 

для здійснення державно-приватного партнерства в рамках зазначеного проекту; 
- затвердити склад зазначеної комісії та її положення; 
- забезпечити організацію конкурсу, його проведення та визначення переможця в 

рамках зазначеного проекту. 
3) Комісії з питань проведення конкурсу подати на розгляд міської ради рішення про 

затвердження результатів конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення 
державно-приватного партнерства в рамках зазначеного проекту. 

4) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції 
та інвестицій та  постійну комісію питань приватизації майна, житла, землі та регулювання 
земельних відносин та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Давиденко Л.В.  
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2. Управлінню економіки міської ради підготувати відповідний проект рішення міської 
ради. 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. 
 
 
 
 
 

Міський голова                                                                       С. ЦАПЮК 
 

Керуючий справами  
виконавчого комітету                                                             В. ЧЕБОТАРЬОВ 


