
                                                                                                                         Проект рішення 

 

 

 

Від  09.02.2022                                                                 № 33                            
 

                                                                                      

Про затвердження проектно-кошторисної 

документації за робочим проектом 
 

             

  Керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 11 травня 2011№560, на 

підставі робочого проекту на експертного звіту щодо розгляду проектної документації на  

будівництво по робочому проекту, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити  проектно-кошторисну документацію із експертним звітом за робочим 

проектом               «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених 

на запобігання розвитку  небезпечних процесів, усунення або зниження до допустимого 

рівня їх негативного впливу на території ДНЗ №6  (ясла-садок) «Пролісок» по 

вул.Коновальц2я 3 в м.Бурштин   Бурштинcької територіальної громади  Івано-

Франківської області  (Капітальний ремонт)» ( експертний звіт  ТОВ «Проексі»  в м. Київ  

від 18.09.2021 № 1-0062-21/ПРОЕКСП додається) . 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови Ростислава Стаська. 

 

 

 

 

 

 

         Міський  голова                                                                    Василь АНДРІЄШИН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Підготував 
Директор КП «Капітальне 

Будівництво Бурштинської міської ради»  

                                   _______________2022                    ______________І.Туз   

 

Погоджено: 

   

Перший заступник  

міського голови _________________ 2022                   _________________   Р. Стасько  

 

 

Юридичний  відділ _______________2022                  ___________________  

 

Начальник  загального   

відділу   _______________________2022                      _________________  М. Яцик      

 

 

 

  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до  проекту рішення  виконавчого комітету Бурштинської міської ради  

  

«Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом» 

 

 

1. Суб’єктом подання проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської 

ради «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на 

запобігання розвитку  небезпечних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня 

їх негативного впливу на території ДНЗ №6  (ясла-садок) «Пролісок» по вул.Коновальц2я 3 

в м.Бурштин   Бурштинcької територіальної громади  Івано-Франківської області  

(Капітальний ремонт)» ( експертний звіт  ТОВ «Проексі»  в м. Київ  від 18.09.2021 № 1-

0062-21/ПРОЕКСП) . 

 

2.Обгрунтування необхідності підготовки проекту рішення.  

Проект рішення розроблено згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх 

експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 11 травня 

2011№560. 

 

3. Мета прийняття проекту рішення. 

Для реалізації робочих проектів до виконання. 

 

4.Стан нормативно-правової бази 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Порядку 

затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України  від 11 травня 2011№560, 

 

5.Фінансово-економічного обгрунтування. 

Реалізація даного рішення не потребує додаткових витрат. 

 

6.Доповідач: Туз Іван Миколайович – директор КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради»  

 

 

 

 

Директор КП «Капітальне будівництво  

Бурштинської міської ради»                                                                         ІВАН ТУЗ 

 

 

 


