
 

 

 

 

 

 

 

Про виконання функцій замовника 

ремонтно-будівельних робіт 

Тридцять сьома 

позачергова сесія 

сьомого скликання 

 

 

Відповідно до пункту 20 частини першої, частини другої статті 43 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність»,  з 

метою ефективного використання бюджетних коштів та управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області обласна рада  

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Установити, що виконання функцій замовника ремонтно-будівельних 

робіт, проєктування, нового будівництва, реконструкції, реставрації, 

капітального ремонту та технічного переоснащення об'єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ міст Миколаївської області, що фінансуються 

та/або співфінансуються з обласного бюджету та за рахунок коштів інвесторів, 

здійснюється Комунальним підприємством «Дирекція з капітального будів-

ництва та реконструкції» Миколаївської обласної ради.  

 

2. Миколаївській обласній державній адміністрації, у тому числі її 

структурним підрозділам, у місячний строк після прийняття цього рішення 

передати Комунальному підприємству «Дирекція з капітального будівництва та 

реконструкції» Миколаївської обласної ради виготовлену проєктно-кошторисну 

документацію, договори (у тому числі, кошториси, акти, плани, схеми, 

розрахунки тощо) та іншу відповідну документацію щодо здійснення функцій 

замовника по об’єктах нового будівництва, реконструкції, реставрації, 

капітального ремонту та технічного переоснащення об'єктів спільної власності 

територіальних громад, реалізація яких здійснюється та/або планується за 

рахунок коштів обласного бюджету Миколаївської області, у тому числі на 

умовах співфінансування, а також за рахунок коштів інвесторів.  

 

3. Миколаївській обласній державній адміністрації, у тому числі її 

структурним підрозділам, Комунальному підприємству «Дирекція з 
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капітального будівництва та реконструкції» Миколаївської обласної ради 

вжити заходів щодо внесення відповідних змін до чинних договорів ремонтно-

будівельних робіт, проєктування, нового будівництва, реконструкції, 

реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення та оформлення 

іншої необхідної документації стосовно об'єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ міст Миколаївської області, що фінансуються 

та/або співфінансуються з обласного бюджету та за рахунок коштів інвесторів, 

щодо зміни замовника відповідно до положень цього рішення. 
 

4. Комунальному підприємству «Дирекція з капітального будівництва та 

реконструкції» Миколаївської обласної ради: 

здійснювати функції замовника з капітального ремонту об'єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області  

відповідно до чинного законодавства; 

здійснювати функції замовника з проєктування нового будівництва, 

реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення 

об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області, що фінансуються або співфінансуються за рахунок 

обласного бюджету, відповідно до чинного законодавства;  

забезпечити цільове, своєчасне і в повному обсязі використання 

бюджетних коштів та недопущення кредиторської заборгованості за виконані 

роботи. 

 

5. Надати право голові Миколаївської обласної ради вирішувати питання 

щодо покладання обов’язків директора Комунального підприємства «Дирекція 

з капітального будівництва та реконструкції» Миколаївської обласної ради до 

призначення його в установленому чинним законодавством порядку. 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

комунальної власності, приватизації та капітального будівництва. 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                       Вікторія МОСКАЛЕНКО 


