
ЛИМАНСЬКА

_________________                                                                               

Про передачу функцій замовника

будівельних робіт Департаменту

капітального будівництва

Донецької обласної  

Державної адміністрації
 

З метою реалізації інфраструктурних

голови облдержадміністрації

від 04.07.2016 №548 ”Про

здійснюватися за рахунок

Донецької області, на території

здійснюють свої повноваження

Департаменту капітального

адміністрації від26.11.2019 

замовника будівельних робіт

самоврядування в Україні

 

ВИРІШИВ: 
1. Передати функції замовника

будівництва Донецької обласної

нагляду, відкриттям відповідних

за проектом «Реконструкц

розташованої за адресою

35 398,508 тис.грн. 

2. Визначити Департамент

адміністрації одержувачем

об’єкту. 

3. Управлінню освіти

капітального будівництва

всі наявні документи стосовно

4.   Контроль за виконанням

голови Ю.М. Гамаюнову

 

Міський голова  

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

Р І Ш Е Н Н Я  

_________________                                                                               

м. Лиман 

функцій замовника 

робіт Департаменту 

будівництва 

адміністрації 

реалізації інфраструктурних проектів, затверджених

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної

№548 ”Про затвердження Переліку об’єктів і заходів

за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів

області на території яких органи державної влади

свої повноваження” із внесеними змінами

капітального будівництва Донецької обласної

від26.11.2019 № 1142/0/231-19 щодо згоди на виконання

будівельних робіт, керуючись ст. 31,40 Закону України

самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради 

функції замовника будівельних робітДепартаменту

Донецької обласної державної адміністрації, з виконанням

відкриттям відповідних дозволів та подальшого введення

Реконструкція харчоблоку загальноосвітньої школи

за адресою вул.. Театральна, 5а» (коригування) загальною

Департамент капітального будівництва Донецької обласної

ачем коштів та виконавцем проведення

Управлінню освіти, молоді та спорту (Діденко) передати

будівництва Донецької обласної державної адміністрації

документи стосовно даного об’єкту.  

Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника

Гамаюнову. 

    П.Ф. Цимідан

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

_________________                                                                               №_____________ 

затверджених розпорядженням 

цивільної адміністрації 

об єктів і заходів, що будуть 

місцевих бюджетів населених пунктів 

державної влади тимчасово не 

змінами, враховуючи лист 

Донецької обласної державної 

згоди на виконання функцій 

Закону України "Про місцеве 

робітДепартаменту капітального 

адміністрації з виконанням технічного 

подальшого введення в експлуатацію 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №5, 

коригування) загальною вартістю 

Донецької обласної державної 

проведення робіт по даному 

передати Департаменту 

державної адміністрації (Винокуров) 

на заступника міського 

Ф Цимідан 


