
 
 

ДНІПРОВСЬКА  РАЙОННА    B   МІСТІ  КИЄВІ  ДЕРЖАВНА  
 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
  
 

                                              

                                             РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                       

01.08.2013р.                                                                                                     № 414 

 

 

 

Про делегування функцій замовника 

робіт по реконструкції будівлі середньої  

школи № 11 на вул. Алма-Атинській, 113 

 

 

 Відповідно до законів України  «Про місцеві державні адміністрації», 

«Про місцеве самоврядування», «Про столицю України – місто-герой Київ», 

«Про регулювання містобудівної діяльності», розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

31.01.2011р. № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними 

адміністраціями окремих повноважень» та з метою реконструкції будівлі 

середньої школи № 11 на вул. Алма-Атинській, 113: 

 

1. Делегувати комунальному підприємству «Керуюча дирекція 

Дніпровського району м. Києва» функції замовника робіт по «Реконструкції 

будівлі середньої школи № 11 на вул. Алма-Атинській, 113» (Далі – Об’єкт). 

 

2.  Комунальному підприємству «Керуюча дирекція Дніпровського 

району м. Києва»: 

1) забезпечити розробку та затвердження в установленому порядку проектно-

кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція будівлі середньої 

школи № 11 на вул. Алма-Атинській, 113»; 

2) на конкурсних засадах визначити генеральну проектну організацію для 

розробки проектно-кошторисної документації та підрядні організації для 

виконання будівельних робіт по Об’єкту; 

3) забезпечити дотримання вимог законодавства, щодо порядку виконання 

будівельних робіт; 

4) при укладенні договору підряду по Об’єкту обов'язково передбачити 

умови щодо надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та 

встановити гарантії строків експлуатації Об’єкту. 

 

 



 

 

3. Взяти до відома, що фінансування робіт по Об’єкту буде 

здійснюватись відповідно до та в межах показників, передбачених 

Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2013 та 

наступні роки. 

Витрати на виконання функцій замовника проводити з коштів, 

виділених для фінансування на реконструкцію будівлі середньої школи № 11 

на вул. Алма-Атинській, 113 в розмірі 2,5 відсотків від їх кошторисної 

вартості згідно листа Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України від 04.10.2000р. за №7/7-1010. 

 

4. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб - сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

 

5.   Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Дейнегу О.П.  

 

 

 

 

 

      Голова                                                                                            С. Кравченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


