
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

Від06.08.2020 №7/82-7 

           м.Покровськ 

 

Про передачу повноважень щодо  

визначення замовника виконання робіт 

 

             З метою реалізації заходів,  спрямованих на реконструкцію комунального 

майна «Палацу спорту «Олімп», керуючись ст.26, 59, 60, 73 Закону України  

від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

міська  рада 

ВИРІШИЛА: 

 1. Передати житлово-комунальному відділу Покровської міської ради 

Донецької області повноваження замовника виконання робіт з коригування 

проектної документації, технічного обстеження, інженерно-геодезичних та 

інженерно-геологічних вишукувань, а також з замовлення і отримання експертизи 

по об’єкту «Реконструкція «Палацу спорту Олімп» за адресою: вул.Соборна, буд.3 

м.Мирноград Донецької області». Коригування.  

 

 2. Координацію робіт щодо виконання цього рішення покласти на житлово-

комунальний відділ міської ради (Юзипович). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови (Федоров). 

 

 

 

В. п. міського  голови                                                   О. Требушкін 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АРКУШ  

погодження до проекту рішення  

Покровської міської ради Донецької області 

 

 

Про передачу повноважень щодо  

визначення замовника виконання робіт 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: Житлово-комунальним відділом Покровської міської ради 

Донецької області 

 

Заступник міського голови    С.Федоров 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови   С.Федоров 

 

 

В.о.начальника відділу юридичного  

забезпечення діяльності  міської ради  

та її виконавчих органів  Т.Білецька 

 

В.о.начальника відділу з  

організаційної роботи  

міської ради                                                                                 О.Самсоненко 

 

Голова постійної комісії з питань  

правового захисту населення, законності, 

правопорядку, свободи слова та  

депутатської етики   К. Неголюк 

 

 

Голова постійної комісії з питань  

планування, фінансів, бюджету,  

соціально-економічного розвитку  

міста, інвестиційної діяльності,  

розвитку підприємництва  В. Стародуб   

 

 

 

Секретар міської ради                                                                 О.Требушкін  

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення міської ради   

 

 

Про передачу повноважень щодо  

визначення замовника виконання робіт 

 

 

 З метою реалізації заходів,  спрямованих на реконструкцію комунального 

майна «Палацу спорту «Олімп»,  пропонується прийняти цей проект рішення, яким 

житлово-комунальному відділу Покровської міської ради Донецької області будуть 

передані повноваження замовника виконання робіт з коригування проектної 

документації, технічного обстеження, інженерно-геодезичних та інженерно-

геологічних вишукувань, а також з замовлення і отримання експертизи по об’єкту 

«Реконструкція «Палацу спорту Олімп» за адресою: вул.Соборна, буд.3 

м.Мирноград Донецької області». Коригування. 

 

 

Заступник міського голови      С.Федоров 

 


