
 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  24.07.2018 року № 87 

м.Кам’янка 

 

Про затвердження проектної 

документації  

  

Відповідно до пп. 1, 2 пункту „а” ч.1 статті 31 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, п.4 Порядку затвердження проектів 

будівництва і проведення їх експертизи затвердженого постановою КМУ від 

11.05.2011 року № 560, розглянувши  проектну документацію та висновки  філії 

державного підприємства „Укрдержбудекспертиза” у Черкаській області та 

Черкаської філії державного підприємства Державний науково-дослідний та 

проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», 

  виконком міської ради – ВИРІШИВ: 

1. Затвердити проект «“Капітальний ремонт покрівлі та заміна вікон і дверей 

в Будинку творчості дітей та юнацтва” в м. Кам’янка, вул. Пушкіна, 49 

Кам’янського району Черкаської області», кошторисною вартістю 

1131,164 тис. грн. (висновок філії державного підприємства 

„Укрдержбудекспертиза” у Черкаській області, від 27.06.2018р. № 24-

0466-18).  

2. Затвердити проект «Капітальний ремонт покрівлі дошкільного 

навчального закладу №4 «Сонечко» ім. Софії Русової Кам’янської міської 

ради Черкаської області по вул. Декабристів, 6 в м. Кам’янка Кам’янської 

об’єднаної територіальної громади Черкаської області», кошторисною 

вартістю 768,924 тис. грн. (висновок Черкаської філії інституту 

«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», від 14.05.2018р. № 56). 

3. Затвердити проект «Капітальний ремонт Кам’янської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 Кам’янської міської ради по вул. Героїв Майдану, 

18А в м. Кам’янка Кам’янської об’єднаної територіальної громади 

Черкаської області (заміна вікон, зовнішніх дверей, утеплення зовнішніх 

стін)», кошторисною вартістю 6319,228 тис. грн. (висновок Черкаської 

філії інституту «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», від 14.05.2018р. № 57). 

4.  Затвердити проект «Капітальний ремонт опалення Кам’янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Кам’янської міської ради по 

вул. Героїв Майдану, 18а в м. Кам’янка Кам’янської об’єднаної 

територіальної громади Черкаської області», кошторисною вартістю 

2855,650 тис. грн. (висновок Черкаської філії інституту 

«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», від 14.05.2018р. № 58). 

5. Затвердити проект «Капітальний ремонт покрівлі Кам’янської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим 

вивченням окремих предметів Кам’янської міської ради по вул. Героїв 



Майдану, 55 в м. Кам’янка Кам’янської об’єднаної територіальної 

громади Черкаської області», кошторисною вартістю 1796,003 тис. грн. 

(висновок Черкаської філії інституту «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», 

від 14.05.2018р. № 59). 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського   

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Нечиталюка О.В. 

 

 

 

Міський голова          В.І.Тірон 

 

 


