
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

          РІШЕННЯ 

 

 

від 03.06.2020 № 7/77-35 

            м. Покровськ 

 

 
Про надання дозволу на виконання робіт з 

«Реконструкція  Родинської загальноосвітньої  

школи I-III ступенів №8 Покровської міської ради  

Донецької області , розташованої за адресою:  

85311,Донецька обл.,м. Родинське, вул. Перемоги, 6  

(коригування)» 

 

Відповідно до Фінансової угоди між Україною та  Європейським інвестиційним 

банком (Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України») 

ратифікованої Законом № 346-VIII від 22.04.2015, та Угоди про передачу коштів позики 

№13010-05/113 від 23.07.2018 між Міністерством фінансів України, Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово–комунального господарства України, 

Покровською міською радою Донецької області, Відділом освіти Покровської міської 

ради Донецької області, враховуючи надання Європейським інвестиційним банком без 

заперечень, керуючись Постановою КМУ України від 13.04.2011 року №466 «Деякі 

питання виконання підготовчих і будівельних робіт», ст. 26, 59, 60, 73 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл відділу освіти Покровської міської ради Донецької області на  виконання 

робіт з «Реконструкція  Родинської загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 

Покровської міської ради Донецької області , розташованої за адресою: 85311, Донецька 

обл.,м. Родинське, вул. Перемоги, 6 (коригування)» 

 2. Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області (Голуб) здійснити 

відповідні заходи для отримання дозволу на початок виконання робіт з «Реконструкція  

Родинської загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 Покровської міської ради 

Донецької області, розташованої за адресою: 85311, Донецька обл.,м. Родинське, вул. 

Перемоги, 6 (коригування)» 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

правового захисту населення, законності, правопорядку, свободи слова та  депутатської 

етики (Неголюк). 

 

 

В.п. міського голови         О. Требушкін 

 



 

 

 

 

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

до проекту рішення міської ради 

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ       

МІСЬКОЇ РАДИ        

             

  
 

   

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:                           Відділом освіти міської ради 

 

Начальник відділу освіти   М.Голуб  

 

ПОГОДЖЕНО: 

Керуючий справами виконкому ради   А.Жук 

 

 

В.о. начальника відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської ради  

та її виконавчих органів   О. Аллахвердян 

 

 

В.о. начальника відділу з  

організаційної роботи     О. Самсоненко 

 

 

Голова постійної комісії з  

питань правового захисту населення, 

законності, правопорядку,  

свободи слова та  депутатської етики    К.Неголюк 

 

 

Секретар міської ради   О. Требушкін 

 


