
             
 

            
 

 
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від    28  листопада_2019 року    №  2       ХL   сесія сьомого скликання 
Баштанка  

 

Про депутатський запит депутата міської 

ради  Лідії ЗАБОЛОТНЬОЇ щодо 

укладання прямого договору на 

виконання робіт по капітальному 

ремонту  вул.Ювілейна  від будинку № 3 

до виїзду на об’їзну дорогу Н-11 

м.Баштанка 

 

        Розглянувши   депутатський    запит    депутата    міської    ради  Лідії 

ЗАБОЛОТНЬОЇ   щодо укладення прямого договору на виконання робіт по 

капітальному ремонту дороги по вул. Ювілейна від будинку №3 до виїзду на 

об’їзну дорогу Н-11 м.Баштанка, на підставі абзацу 1 пункту 1 статті 2 Закону 

України «Про публічні закупівлі», статті 25 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись статтями 21, 22 Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад» та відповідно до рішення міської ради від 25 

червня 2019 року № 15 «Про внесення змін до Положення про здійснення 

допорогових закупівель товарів, робіт і послуг із застосуванням електронної 

системи закупівель, затвердженого рішенням міської ради від 04 травня 2018 

року № 25», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

            1.Підтримати   депутатський   запит   депутата   міської   ради Лідії   

ЗАБОЛОТНЬОЇ щодо підписання прямого договору на виконання робіт по 

капітальному ремонту дороги  по вул. Ювілейна від будинку №3 до виїзду на 

об’їзну дорогу Н-11 м.Баштанка. 

            2.Надати дозвіл міському голові на укладання договору на виконання 

робіт по капітальному ремонту дороги  вул. Ювілейна від будинку №3 до 

виїзду на об’їзну дорогу Н-11 м.Баштанка з ТОВ СОФІЯ-ГРАНІТ, по 

технічному нагляду – ФОП Маламуж О.А., по авторському нагляду – ТОВ БТК 

«Граніт Плюс», загальною  сумою витрат  1330,000 тис. грн. без застосування 

електронної процедури закупівель. 

          3.Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 06    

листопада 2019 року № 38 «Про депутатський запит депутата міської ради  

Зюзько Г.С. щодо укладання прямого договору на виконання робіт по 

капітальному ремонту дороги по  вул.Ювілейна  від будинку №3 до виїзду на 

об’їзну дорогу Н-11 м.Баштанка». 

 

Міський голова                                                                        Іван РУБСЬКИЙ 


