
Проект

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Тридцять _____ сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від                     2020 року                                              №

Про  затвердження раніше
прийнятих розпоряджень
міського голови та рішень
виконкому

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада   в и р і ш и л а:

1. Затвердити рішення виконкому  від 04 березня 2020 року № 29 «Про
визначення замовника робіт по капітальному ремонту доріг». ( додається )

2. Затвердити розпорядження міського голови від 03.04.2020 року № 92-р
«Про надання одноразової матеріальної допомоги на лікування мешканцям
Помічнянської громади».

Міський голова                                                                      Микола АНТОШИК



Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від 04 березня  2020 року                                                                                              № 29

Про визначення замовника робіт
по капітальному ремонту доріг

             На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 26.02.2020 року № 187-р «Про затвердження переліку об’єктів
капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених
пунктах, фінансування яких буде здійснюватися у 2020 році за рахунок коштів
субвенції з державного бюджету», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,   виконком міської ради в и р і ш и в  :

1. Визначити державне підприємство «Агентство місцевих автомобільних доріг»
замовником робіт з:

-  капітальний ремонт дороги по вулиці Горького в місті Помічна
Добровеличківського району Кіровоградської області.

-  капітальний ремонт дороги по вулиці Виноградна в місті Помічна
Добровеличківського району Кіровоградської області.
           2.    Провести коригування проектно-кошторисної документації    в цінах 2020
року  по об’єктам:

-  капітальний ремонт дороги по вулиці Горького в місті Помічна
Добровеличківського району Кіровоградської області.

-  капітальний ремонт дороги по вулиці Виноградна в місті Помічна
Добровеличківського району Кіровоградської області.

Скориговану проектно-кошторисну документацію передати державному
підприємству «Агентство місцевих автомобільних доріг».
           3. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Хрущ І.В. проінформувати департамент інфраструктури та промисловості обласної
державної адміністрації як головного розпорядника коштів субвенції.
           4. Звернутися до сесії Помічнянської міської ради з клопотанням про виділення
коштів для  проведення коригування проектно-кошторисної документації  по об’єктам :

- капітальний ремонт дороги по вулиці Горького в місті Помічна
Добровеличківського району Кіровоградської області.



-  капітальний ремонт дороги по вулиці Виноградна в місті Помічна
Добровеличківського району Кіровоградської області.
      4. Контроль за виконанням  даного рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                              Микола АНТОШИК
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