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Кремінська міська рада
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № ___


від «___» ______________ 2012 р.
м. Кремінна

Про затвердження проектно-кошторисної
документації на проведення капітального
ремонту водопровідної мережі
по вул.. Піщана, м. Кремінна


Розглянувши проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту водопровідної мережі по вул.. Піщана м. Кремінна, розрахунки якої проведені відповідно до ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва», відповідно до ст. 8 постанови КМУ від 27.12.2001 №1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Кремінської міської ради


В И Р І Ш И В:


1. Затвердити проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту водопровідної мережі по вул. Піщана, м. Кремінна на суму 8,3892 тис. грн.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань ЖКГ, транспорту, зв’язку, будівництва, земельних відносин, охорони довкілля Китайгору І. О




Міський голова							В. І. Гриценко
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Міський голова							В. І. Гриценко




надати:
	Китайгора І. О. 
	відділ ЖКГ
	відділ ФГВ
	Кремінський ВУ ВКГ

















Керуючий справами виконкому
міської ради                                                                                    О.Ю.Літвін



Заступник міського голови                                                           І.О. Китайгора 






