
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

від 05.10.2021 № 207 

с. Руська Поляна                                                                                    

 

Про затвердження  

проектної документації 

 

 Керуючись абзацом першим пункту 3, абзацом п’ятим пункту 4 Порядку 

затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560, пп.1 п. «ф» ч. 1 ст. 

31, п. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Руськополянської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити проектну документацію за проектом «Капітальний ремонт 

площі біля стели Пам’яті та «Вічного вогню» в с. Руська Поляна, Черкаського 

району, Черкаської області» загальною вартістю 134,874 тис. грн.  

2. Затвердити проектну документацію за проектом «Капітальний ремонт з 

облаштуванням стоянки автотранспорту, тротуарів та відновлення мостіння 

навкруги будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: 

вул. Небесної Сотні, 81 с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської 

області. (Додаткові роботи)» загальною вартістю 94,967 тис. грн.  

3. Затвердити проектну документацію за проектом «Капітальний ремонт 

сходів та пандусу в Руськополянському ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 що знаходиться 

за адресою: вул. Старшини Єпіфанова, №1/2, с. Руська Поляна, Черкаського 

району, Черкаської області» загальною вартістю 118,055 тис. грн.  

4. Затвердити проектну документацію за проектом «Поточний ямковий 

ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Мічуріна в с. Геронимівка, 

Черкаського району, Черкаської області» загальною вартістю 115,462 тис. грн.  

5. Затвердити проектну документацію за проектом «Поточний ямковий 

ремонт асфальтобетонного покриття з’їзду з вул. Перемоги в с. Дубіївка, 

Черкаського району, Черкаської області» загальною вартістю                               

154,175 тис. грн.  

6. Затвердити проектну документацію за проектом «Поточний ямковий 

ремонт асфальтобетонного покриття площі Героїв Майдану (центр) в с. Дубіївка, 

Черкаського району, Черкаської області» загальною вартістю 167,648 тис. грн.  

7. Затвердити проектну документацію за проектом «Поточний ямковий 

ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Благовісна в с. Геронимівка, 

Черкаського району, Черкаської області» загальною вартістю 199,286 тис. грн.  

 



8. Затвердити проектну документацію за проектом «Поточний ямковий 

ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Вернигори в с. Геронимівка, 

Черкаського району, Черкаської області» загальною вартістю 149,533  тис. грн.  

9. Затвердити проектну документацію за проектом «Капітальний ремонт 

частини вул. Шраменка в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської 

області» загальною вартістю 649,823 тис. грн.  

10. Начальнику відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, 

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

проектної документації, акту приймання виконаних будівельних робіт. 

11. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

сільського голови Прудивуса А.Л. 

 

 

       Сільський голова                                          Олег ГРИЦЕНКО 


