
            

                                                                                       Проєкт рішення 

Від 10.11.2022 р.                                                                   №281 

 

Про затвердження проектно-кошторисної 

документації за робочим проектом 

 

Керуючись ст.31, 52, 59 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 р. №560, на 

підставі робочого проекту, 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 «Впровадження технологій, що забезпечують запобігання виникненню, зниження 

рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря: проведення 

ресурсозберігаючих, інноваційних , енергоефективних заходів шляхом будівництва котельні 

на твердому паливі у Задністрянському ліцеї   по вул. Шевченка,  1А в с. Задністрянське 

Івано-Франківського району  Івано- Франківської області (нове будівництво) ( експертний звіт 

ТОВ «НВП «Міжрегіональна будівельна ексертиза»  від 30 вересня 2022р № 0254-22Е). 

         2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення 

покласти на начальника відділу освіти і науки Бурштинської міської ради Іванну Томин. 

3 Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                 Василь  АНДРІЄШИН 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Начальник відділу освіти і науки _______________ Іванна Томин 

 

Погоджено: 

 

Загальний відділ    _______________  

 

Заступник міського голови  _______________ Володимир Чуйко 

 

Юридичний відділ   _______________ 

 

Керуючий справами                       _________________ Надія Кицела 

виконавчого комітету  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

«Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом» 

««Впровадження технологій, що забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня 

впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря: проведення 

ресурсозберігаючих, інноваційних, енергоефективних заходів шляхом будівництва котельні 

на твердому паливі у Задністрянському ліцеї   по вул. Шевченка,  1А в с. Задністрянське 

Івано-Франківського району  Івано- Франківської області (нове будівництво) ( експертний звіт 

ТОВ «НВП «Міжрегіональна будівельна ексертиза»  від 30 вересня 2022р № 0254-22Е). 

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, затверженного постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011№560, 

 

5.Фінансово-економічного обґрунтування. 

Реалізація даного рішення не потребує додаткових витрат. 

 

6.Доповідач: Томин Іванна Степанівна– начальник відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради. 

 

 

Начальник відділу освіти і науки                                              Іванна ТОМИН 

 

 

 

 

 

 


