
 
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

          Від  16.04.2021 р. №                                                                                               сесія селищної ради  

          смт Воскресенське                                                                                              восьмого скликання                                     

 

«Про визначення Державного підприємства «Агенція місцевих  

доріг Миколаївської області» замовником будівельних робіт по  

об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Баклана  

в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області»  

 

 Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист 

Миколаївської обласної державної адміністрації від 06.04.2021 р. № 1010/20.7-05-51/4-21 щодо 

визначення Державного підприємства «Агенція місцевих доріг Миколаївської області» 

замовником робіт, пов’язаних з проведенням капітального ремонту вулиць і доріг комунальної 

власності, враховуючи Рекомендації постійної комісії обласної ради з питань промислової 

політики, підприємництва, транспортної інфраструктури, водогосподарського комплексу, 

енергетики та енергозбереження, зв’язку та цифровізації від 27.01.2021 № 1 «Про перелік 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної 

власності, на яких планується проведення будь-яких видів ремонтних робіт у 2021 році», 

розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 01 лютого 2021 року 

№ 48-р «Про створення Державного підприємства «Агенція місцевих доріг Миколаївської 

області» та з метою проведення ремонтних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Баклана в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області» селищна рада                  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Визначити Державне підприємство «Агенція місцевих доріг Миколаївської області» (надалі 

– ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області») замовником будівельних робіт по об’єкту 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Баклана в с. Калинівка Вітовського району 

Миколаївської області». 

2. Надати уповноваженій особі ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області» за Актом 

приймання-передачі проектно-кошторисну документацію (робочий проект) по об’єкту 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Баклана в с. Калинівка Вітовського району 

Миколаївської області» з відповідним експертним звітом для забезпечення його діяльності в 

межах повноважень, наданих Миколаївською обласною державною адміністрацією. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 

питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

інфраструктури та житлово-комунального господарства. 

 

Селищний голова                                                                                      Олександр  ШАПОВАЛОВ  
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