
 
 

 

ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

вул. Соборності, 36, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 56-29-47, 56-20-08, 

тел./факс (05322) 2-24-84, е-mail: cancelar@rada-poltava.gov.ua 

РІШЕННЯ 

_________                                                                                                           №  

                

 

 

Про організацію проведення капітальних  

ремонтів у закладах освіти на 2019 рік 

 

 

 

З метою дотримання санітарних правил і норм облаштування приміщень 

та будівель закладів освіти, керуючись п.п. 1,2,4,5, п. «а» ч.1 ст. 31, п.6 ст.59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Полтавської міської ради 

 

ВИРІШИВ:  
 

   1. Управлінню освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради: 

   1) дозволити організувати капітальний ремонт об'єктів: 

“- капітальний ремонт із заміною віконних блоків у будівлі комунального 

закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської 

міської ради Полтавської області» по вул. Анатолія Кукоби, 10”; 

“- капітальний ремонт із заміною віконних блоків у коридорах, рекреаціях 

та інших приміщеннях будівлі комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Полтавської міської ради Полтавської 

області» по вул. Соборності, 64”; 

“- капітальний ремонт із заміною віконних блоків у Полтавському 

навчально-виховному комплексі (ЗНЗ-ДНЗ) №16 Полтавської міської ради 

Полтавської області по бульв. Щепотьєва, 16”; 

“- капітальний ремонт із заміною віконних блоків у будівлі Полтавської 

гімназії № 21 Полтавської міської ради Полтавської області по вул.  Сакко, 19”; 

“- капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків у будівлі 
комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 

Полтавської міської ради Полтавської області» по вул.  Івана Мазепи, 18”; 

“- капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків у будівлі 
комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28  



 

 

Полтавської міської ради Полтавської області» по вул.  Івана Мазепи, 53”; 

“- капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків у будівлі 
Полтавської гімназії № 31 Полтавської міської ради Полтавської області по               

вул. Героїв Сталінграда, 5 ”; 

“- капітальний ремонт з заміною віконних блоків у будівлі Полтавської 

гімназії № 33 Полтавської міської ради Полтавської області по вул. Героїв 

Сталінграда, 20 ”; 

“- капітальний ремонт з заміною віконних блоків у коридорах, рекреаціях 

та майстерні в комунальному закладі «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 34 Полтавської міської ради Полтавської області» по вул. Євгена 

Коновальця, 8 ”; 

“- капітальний ремонт із заміною дверних блоків у будівлі комунального 

закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №17 

«Школа здоров’я»  Полтавської міської ради Полтавської області по вул. Івана 

Мазепи, 46 ”; 

“- капітальний ремонт із заміною дверних блоків у будівлі Полтавського 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 46 «Бджілка» Полтавської 

міської ради Полтавської області по вул. Пушкіна, 97а ”; 

“- капітальний ремонт із заміною дверних блоків у будівлі Полтавського 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 63 «Казка» Полтавської 

міської ради Полтавської області по вул. Гожулівській, 16а”; 

“- капітальний ремонт приміщень їдальні в комунальному закладі 

«Полтавська гімназія № 6 Полтавської міської ради Полтавської області» по 

вул.  В. Чорновола, 3”; 

“- капітальний ремонт покрівлі в комунальному закладі «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 імені Панаса Мирного Полтавської 

міської ради Полтавської області» по вул.  Патріарха Мстислава, 66”; 

“- капітальний ремонт фасаду будівлі Полтавської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №29 Полтавської міської ради Полтавської області» по 

вул.  Алмазній, 1”; 

“- капітальний ремонт внутрішньої електромережі в комунальному закладі 

«Полтавська загальнооствітня школа І-ІІ ступенів № 35 Полтавської міської 

ради Полтавської області» за адресою: Холодноярський майдан, 1”; 

“- капітальний ремонт покрівлі Полтавського дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 2 «Віночок» Полтавської міської ради Полтавської 

області по пр-ту Вавілова, 7”; 

“- капітальний ремонт харчоблока у будівлі «Полтавський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) № 37 «Білосніжка» Полтавської міської ради 

Полтавської області» по б-ру.  Ю. Побєдоносцева, 6”; 

“- капітальний ремонт харчоблока у будівлі «Полтавський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) № 39 «Чайка» Полтавської міської ради 

Полтавської області» по вул.  Цвіточній, 10”; 
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“- капітальний ремонт цоколю та ганків в комунальному закладі 

«Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 47 «Золота рибка» 

Полтавської міської ради Полтавської області» по вул. Олени Пчілки, 12”; 

“- капітальний ремонт мережі водопостачання із встановленням вузла 

обліку в Полтавському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 74 

«Джерельце» Полтавської міської ради Полтавської області по вул. Опитній, 

56”; 

“- капітальний ремонт будівлі Полтавського дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 1 «Веселка» Полтавської міської ради Полтавської 

області по вул. Лідова, 8”; 

“- капітальний ремонт покрівлі над зимовим садом у  будівлі Полтавського 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №36 «Школа здоров’я» 

Полтавської міської ради Полтавської області по вул. Чураївни, 7”; 

“- капітальний ремонт веранд у комунальному закладі «Полтавський 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 21 «Метелик» Полтавської 

міської ради Полтавської області» по вул. Стрітенській, 54”; 

“- капітальний ремонт фасаду будівлі Полтавського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 35 «Берізка» Полтавської міської ради 

Полтавської області по вул. Танкістів, 1”; 

“- капітальний ремонт харчоблоку та пральні в будівлі Полтавського 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 27 «Зірочка» Полтавської 

міської ради Полтавської області по вул. Гетьмана, 1”; 

“- капітальний ремонт огорожі Полтавського дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 65 «Школа здоров’я» Полтавської міської ради 

Полтавської області по пров. Латишева, 6”; 

“- капітальний ремонт фасаду будівлі Полтавського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 72 «Веснянка» Полтавської міської ради 

Полтавської області за адресою: Майдан Незалежності, 4а”; 

“- капітальний ремонт асфальтного покриття  на території Полтавського 

спеціалізованого навчально-виховного комплексу № 45 Полтавської міської 

ради Полтавської області по вул. Грушевського, 17а”; 

“- капітальний ремонт асфальтного покриття  на території Полтавського 

спеціалізованого навчально-виховного комплексу № 85 «Лебідка» Полтавської 

міської ради Полтавської області по вул. Кагамлика, 35”; 

“- капітальний ремонт асфальтного покриття  на території Полтавської 

гімназії №13 Полтавської міської ради Полтавської області» по вул. Кучеренка, 

1/16”; 

“- капітальний ремонт асфальтного покриття  на території комунального 

закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Полтавської 

міської ради Полтавської області» по вул. Європейській, 122”; 

“- капітальний ремонт асфальтного покриття  на території комунального 

закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 Полтавської 

міської ради Полтавської області» по вул. Шведська Могила, 12”; 
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“- капітальний ремонт асфальтного покриття  на території комунального 

закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу  № 58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської 

області» по пров. Стешенка, 4”; 

“- капітальний ремонт асфальтного покриття  на території Полтавського 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 71 «Вишенька» Полтавської 

міської ради Полтавської області» по вул. Опитній, 9”; 

“- капітальний ремонт пішохідних доріжок комунального закладу «Позаміський 

дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Супутник» в с. Михайлівка, 

Диканського району, Полтавської області”; 

“- капітальний ремонт фасаду та покрівлі дитячо-юнацького клубу «Веселка» 

Полтавського міського центру дитячо-юнацького клубу за місцем  проживання 

Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: вул. Лисенка, 17. 

2. Бюджетно-фінансовому управлінню виконавчого комітету Полтавської 

міської ради (Т.Чумак) забезпечити першочергове фінансування капітальних 

видатків управлінню освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради для 

проведення капітальних ремонтів закладів освіти в межах затверджених 

асигнувань. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Бойченко Л.А. 

4. Це рішення підлягає затвердженню на сесії міської ради. 

 

 

Секретар міської ради                                                                               О. Шамота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________________________________________________ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
36000, м. Полтава, вул. Соборності, 36, тел. (0532) 56-29-47 

http://rada-poltava.gov.ua, cancelar@rada-poltava.gov.ua 

 Рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради 

______________ №______________ 

с. 4 з 4 

 

http://rada-poltava.gov.ua/

