
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 26.08.2021 № 395 

м. Золотоноша 

 

Про делегування Державному підприємству „Служба місцевих автомобільних 

доріг у Черкаській області” виконання функцій замовника робіт 

 

З метою своєчасного і якісного проведення ремонтно – будівельних робіт 

на вулицях та дорогах комунальної власності, створення безпечних умов руху 

для транспортних засобів, у зв’язку з тим, що роботи по ремонту доріг будуть 

проводитись за кошти з державного бюджету, відповідно п. 1,2 ст. 19 Закону 

України „Про автомобільні дороги”, керуючись п. 1, 2 „а” ст. 31 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Делегувати Державному підприємству „Служба місцевих автомобільних 

доріг у Черкаській області” виконання функцій замовника робіт, в тому числі 

проведення тендерних процедур закупівель робіт та послуг з капітального 

ремонту вулиць і доріг комунальної власності Золотоніської міської ради згідно 

з додатком. 

2. Управлінню житлово – комунального господарства виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради передати ДП „Служба місцевих 

автомобільних доріг у Черкаській області” проектно – кошторисну 

документацію для виконання функцій замовника. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Флоренка О.А. та управління житлово-комунального господарства 

(Харін А.В.). 

 

 

Перший заступник міського голови   Олег МАСЛО 

 

 
 

 

Артем Харін 23057 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

від 26.08.2021 № 395 

    

Перелік об'єктів капітального ремонту, на які Державному підприємству 

„Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області” делеговано 

виконання функцій замовника робіт  

 

№ 

п/п 

Назва об’єкту 

1 Капітальний ремонт вулиці Павлова в м. Золотоноша Черкаської області. 

2 Капітальний ремонт частини вулиці Київська в м. Золотоноша Черкаської 

області. 

3 Капітальний ремонт вулиці Коробкова в м. Золотоноша Черкаської 

області. 

 4 Капітальний ремонт частини вулиці Панаса Мирного (від буд. № 25 до 

вул. Суворова) в м. Золотоноша Черкаської області. 

5 Капітальний ремонт частини вулиці Нечуя-Левицького (від № 14 до 

№ 32-а) в м. Золотоноша Черкаської області. 

6 Капітальний ремонт частини вулиці Карбишева (від № 33 до 

вул. Богунського) в м. Золотоноша Черкаської області. 

7 Капітальний ремонт частини вулиці Богунського (проїзд до будинків з 

№ 22-26) в м. Золотоноша Черкаської області. 

8 Капітальний ремонт вулиці Старицького в м. Золотоноша Черкаської 

області. 

9 Капітальний ремонт вулиці Чумацька в м. Золотоноша Черкаської області. 

10 Капітальний ремонт частини вул. Крилова (від вул. Карпенка-Карого до 

вул. Пушкіна) в м. Золотоноша Черкаської області. 

11 Капітальний ремонт провулку Сорочинського в м. Золотоноша Черкаської 

області. 

12 Капітальний ремонт вулиці Комарова в м. Золотоноша Черкаської області. 

13 Капітальний ремонт провулку 1-го Низового в м. Золотоноша Черкаської 

області. 

14 Капітальний ремонт частини вулиці Струнківська (від № 92 до № 109) в 

м.Золотоноша Черкаської області. 

15 Капітальний ремонт вулиці Струнківська Набережна (з проїздом на 

вулицю Невського) в м.Золотоноша Черкаської області. 

16 Капітальний ремонт провулку Чкалова в м.Золотоноша Черкаської області. 

17 Капітальний ремонт частини вулиці Струнківська (від №3 до № 35) в 

м.Золотоноша Черкаської області. 

 

 

Керуючий справами                                                                     Оксана ШАКУРА 


