
   УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від  10.07.2020 № 7/80-5 
             м.Покровськ 

 

Про делегування функцій замовника 

 

 

 З метою своєчасного та якісного освоєння бюджетних коштів в рамках 

Програми економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2020 рік, 

керуючись статтями 26, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 року №280/97-

ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Делегувати функції замовника Комунальному підприємству 

«Управління капітального будівництва» Покровської міської ради Донецької 

області на виконання робіт по об’єктам згідно додатку.  

2. Контроль щодо виконання даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва і земельних відносин 

(Конько). 

 

 

 

  

  

 

В.п.міського голови        О.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток   

до рішення міської ради  

від 10.07.2020 № 7/80-5 

 

Об’єкти, щодо яких делеговано функції замовника Комунальному 

підприємству «Управління капітального будівництва» Покровської 

міської ради Донецької області на виконання робіт 

 

1. Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15 

Покровської міської ради Донецької області за адресою: м. Покровськ 

Донецької області, вул. Гоголя, 2а; 

2. Капітальний ремонт Родинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

№36 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за 

адресою: м.Родинське Донецької області, вул.Миру, 2; 

3. Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-III ступенів №14 

Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 

м.Покровськ Донецької області, вул. Шмідта,194; 

4. Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 

м.Покровськ Донецької області, смт.Шевченко, вул.Шкільна, 2; 

5. Капітальний ремонт Дошкільного навчального закладу №43 

"Колокольчик" Покровської міської ради Донецької області за 

адресою: м.Покровськ Донецької області, м-н Сонячний, 10б; 

6. Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №11 

«Чебурашка» Покровської міської ради Донецької області, за адресою: 

м.Покровськ Донецької області, вул.Шмідта, 4; 

7. Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 

«Дивограй» Покровської міської ради Донецької області (другий 

корпус) за адресою: м.Родинське Донецької області, вул.Миру, 13; 

8. Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №8 "Ластівка" 

Покровської міської ради Донецької області, за адресою: м.Покровськ 

Донецької області, м-н Южний, 34; 

9. Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №4 «Берізка» 

Покровської міської ради Донецької області за адресою: м.Покровськ 

Донецької області, вул.Шмідта, 141А. 

 

 

 

Секретар міської ради        О.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 



АРКУШ 

погодження до проекту рішення 

Покровської міської ради 

  

Про делегування функцій замовника  

  

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: Депутатом Покровської міської ради Донецької області 

Іваньо Н.В.  

 

Депутат міської ради            Н.Іваньо  

  

ПОГОДЖЕНИЙ: 

Заступник міського голови                                                          Я.Хотнянський 

  

Заступник міського голови                                                          І.Телесова 

  

В.о.начальника відділу з  

організаційної роботи міської ради                                            Т.Балюк 

 

В.о.начальника відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської 

ради та її виконавчих органів                                                      Т.Білецька  

  

Голова постійної комісії з питань  

містобудування, будівництва і  

земельних відносин                                                                      Л.Конько 

  

  

Секретар міської ради            О.Требушкін  

  

 

 

 


