
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 11. 11. 2013   р.                                                                                        №  639 

 

 

Про делегування функцій замовника робіт 

по реконструкції з прибудовою будівлі  

середньої загальноосвітньої школи № 103 

на вул. Алма-Атинській, 89 у Дніпровському  

районі міста Києва 

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про столицю України – місто-герой Київ», «Про регулювання містобудівної 

діяльності»,  розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 «Про 

реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих 

повноважень», від 16.10.2013 № 1862 «Про здійснення реконструкції з 

прибудовою будівлі середньої загальноосвітньої школи № 103 на вул. Алма-

Атинській, 89 у Дніпровському районі»  та з метою забезпечення   

реконструкції з прибудовою будівлі середньої загальноосвітньої школи № 103 

на вул. Алма-Атинській, 89 у Дніпровському районі та своєчасного введення її 

в експлуатацію:    

 

1. Делегувати Управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації функції замовника робіт по реконструкції з 

прибудовою будівлі середньої загальноосвітньої школи № 103 на вул. Алма-

Атинській, 89 у Дніпровському районі м. Києва. 

   

2. Управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації: 

1) одержати в установленому порядку вихідні дані на проектування; 



2) забезпечити розробку та затвердження  в  установленому  порядку 

проектно-кошторисної  документації на виконання робіт,  зазначених у пункті 1 

цього розпорядження;  

3) визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організації для 

виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, відповідно до 

вимог чинного законодавства; 

4) оформити у встановленому законом порядку право користування 

земельною ділянкою для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього 

розпорядження;  

5) забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання 

будівельних робіт; 

6) при укладенні договору підряду на реконструкцію об’єкту, зазначеного 

у пункті 1 цього розпорядження, обов’язково передбачити умови щодо надання 

підрядником гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки 

експлуатації об’єкта; 

7) після завершення робіт по реконструкції з прибудовою будівлі 

середньої загальноосвітньої школи № 103 на вул. Алма-Атинській, 89  у 

Дніпровському районі  м. Києва та прийняття об’єкту в експлуатацію, вжити 

необхідних заходів щодо зарахування майна до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва.  

3. Взяти до відома, що фінансування робіт, визначених цим 

розпорядженням, буде здійснюватись відповідно до та в межах показників, 

передбачених Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 

2013 рік та наступні роки. 

 

4. Оприлюднити зміст цього розпорядження на офіційному Веб-сайті 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

 

 

Голова                                                                                                     С. Кравченко 

 

 

 

 

 


