
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
________________                                                                                            №__________ 

 м. Лиман 

Про делегування функцій замовника робіт 

по об'єкту  “Реконструкція дитячого 

майданчика, прилеглої території до 

будівлі Центра культури та дозвілля ім. 

Горького, частини тротуарів та дороги по 

вул. Незалежності під площу 

Незалежності в місті Лиман. 

Коригування” 

                
 Розглянувши протокол № 2 від 25.06.2019р.  “Про проведення конкурсу на 

визнання функцій замовника”,згідно рішення міської ради від 16.03.2017  №7/25-1146 “ 

Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення генеральної 

будівельної організації (підрядної організації ) для делегування функцій замовника та 

діяльності комісії з питань проведення конкурсу”, керуючись ст. ст 30, 31,40 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 
1. Делегувати Управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста 

Краматорської міської ради функцій замовника робіт по об'єкту “Реконструкція 

дитячого майданчика, прилеглої території до будівлі Центра культури та дозвілля ім. 

Горького, частини тротуарів та дороги по вул. Незалежності під площу Незалежності 

в місті Лиман. Коригування”, фінансування якого передбачено за рахунок субвенції з 

обласного бюджету на соціально-економічний розвиток територій у сумі 26373,945 

тис.грн. 

2. Визначити Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста 

Краматорської міської ради одержувачем коштів та виконавцем проведення робіт по 

об’єкту зазначеного в п. 1 даного рішення 

3. Управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста 

Краматорської міської ради забезпечити дотримання вимог законодавства щодо 

порядку виконання будівельних робіт. 

4. Юридичному відділу виконавчого комітету Лиманської міської ради підготувати 

проект договору про делегування функцій замовника. 

5.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови 

Муравльову О.М. 

Міський голова                          П.Ф. Цимідан  



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   №________ 
                                                                 м. Лиман 

Про делегування функцій замовника 

робіт по об'єкту  “Реконструкція 

дитячого майданчика, прилеглої 

території до будівлі Центра 

культури та дозвілля ім. Горького, 

частини тротуарів та дороги по вул. 

Незалежності під площу 

Незалежності в місті Лиман. 

Коригування” 

 

УЗГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 
 

О.М. Муравльова 

Відділ житлово-комунального 

господарства 

 

Ю.С. Соляник 

Юридичний відділ 
 

І.О.Шуляченко 

Відділ організаційної роботи та 

внутрішньої політики 

 
К.Б. Короткова 

Загальний відділ 
 

О.В. Донцова 

Керуючий справами 
 

Р.О. Малий 

 

 

 



 


