
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 31.12.2020 № 192 

с. Руська Поляна 

 

Про затвердження проектно - кошторисної  

документації на проведення капітальних ремонтів  

та будівництво в с. Руська Поляна 

 

 Керуючись пп.1 п. «ф» ч. 1 ст. 31, п. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Порядку затвердження проектів 

будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 11.05.2011 № 560, враховуючи експертні звіти Філії ДП 

«Укрдержбудекспертиза» від «07» грудня 2020 р. № 24-0587-20/КД, Філії ДП 

«Укрдержбудекспертиза» від «07» грудня 2020 р. № 24-0589-20/КД, Філії ДП 

«Укрдержбудекспертиза» від «07» грудня 2020 р. № 24-0588-20/КД, Філії ДП 

«Укрдержбудекспертиза» від «07» грудня 2020 р. № 24-0591-20/КД, Філії ДП 

«Укрдержбудекспертиза» від «07» грудня 2020 р. № 24-0590-20/КД, 

виконавчий комітет Руськополянської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити робочий проект, в т.ч. локальний кошторис, відомість 

ресурсів, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, дефектний 

акт на «Капітальний ремонт вулиці Небесної Сотні в с. Руська Поляна 

Черкаський район, Черкаська область» на суму 10213,427 тис. грн.  

2. Затвердити робочий проект, в т.ч. локальний кошторис, відомість 

ресурсів, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, дефектний 

акт на «Капітальний ремонт вулиці Шевченка в с. Руська Поляна Черкаський 

район, Черкаська область» на суму 6478,982 тис. грн.  

3. Затвердити робочий проект, в т.ч. локальний кошторис, відомість 

ресурсів, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, дефектний 

акт на «Будівництво проїзної частини вулиці Шраменка та вулиці Покровська 

в с. Руська Поляна Черкаський район, Черкаська область» на суму 6618,290 

тис. грн.  

4. Затвердити робочий проект, в т.ч. локальний кошторис, відомість 

ресурсів, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, дефектний 



акт на «Будівництво проїзної частини вулиці Майора Петріва в с. Руська 

Поляна Черкаський район Черкаська область» на суму 1793,593 тис. грн.  

5. Затвердити робочий проект, в т.ч. локальний кошторис, відомість 

ресурсів, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, дефектний 

акт на «Будівництво проїзної частини вулиці Піщана в с. Руська Поляна 

Черкаський район Черкаська область» на суму 1703,830 тис. грн.  

6. Начальнику відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, 

головному бухгалтеру Шпак Ю. В., провести оплату виконаних робіт згідно 

кошторисної документації, акту приймання виконаних будівельних робіт. 

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

сільського голови Прудивуса А. Л. 

 

 

Сільський голова                                                           Олег ГРИЦЕНКО 

 


