
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про внесення змін до складу тендерного комітету Запорізької міської ради для 
реалізації проєкту «Комплексний проєкт з термомодернізації бюджетних 
будівель м. Запоріжжя», який фінансується за рахунок коштів Європейського 
інвестиційного банку в рамках Програми розвитку муніципальної 
інфраструктури України» 

 
 
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    

п. 3 рішення Запорізької міської ради від 23.04.2021 № 85 «Про затвердження 

складу та Положення про тендерний комітет для реалізації проєкту 

«Комплексний проєкт з термомодернізації бюджетних будівель м.Запоріжжя», 

який фінансується за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку в 

рамках Програми розвитку муніципальної інфраструктури України», 

виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до складу тендерного комітету Запорізької міської ради 

для реалізації проєкту «Комплексний проєкт з термомодернізації бюджетних 

будівель м. Запоріжжя», який фінансується за рахунок коштів Європейського 

інвестиційного банку в рамках Програми розвитку муніципальної 

інфраструктури України», та затвердити його у новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради       

Константинова О.О. 
 
 

Міський голова      В.В. Буряк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого  
комітету міської ради  
___________ № _____ 

 
 

СКЛАД 
тендерного комітету Запорізької міської ради 

для реалізації проєкту «Комплексний проект з термомодернізації бюджетних 

будівель м. Запоріжжя», який фінансується за рахунок коштів Європейського 

інвестиційного банку в рамках Програми розвитку муніципальної 

інфраструктури України 
 
 

Байло  

Марина Геннадіївна 

 

- голова тендерного комітету, заступник 

директора департаменту економічного 

розвитку Запорізької міської ради; 

Базік  

Олександр Дмитрович 

 

 

 

- головний спеціаліст-юрисконсульт відділу з 

питань господарсько-правових відносин 

управління з питань правового 

забезпечення роботи галузей міського 

господарства департаменту правового 

забезпечення Запорізької міської ради; 

Бєляєва 

Оксана Вікторівна 

- головний спеціаліст відділу екологічної 

безпеки управління з питань екологічної 

безпеки Запорізької міської ради; 

Варук  

Світлана Володимирівна 
 

 
 

 

 

- начальник відділу впровадження проектів 

управління інвестицій та проектів 

департаменту економічного розвитку 

Запорізької міської ради; 

Корнієць 

Олександр Васильович 

- начальник відділу технічної документації 

комунального підприємства «Управління 

капітального будівництва»; 

Смольянинова  

Оксана Юріївна 
 

- головний спеціаліст відділу впровадження 

проектів управління інвестицій та проектів 

департаменту економічного розвитку 

Запорізької міської ради; 

Черновол  

Євгенія Володимирівна 

- начальник управління фінансів соціально-

культурної сфери департаменту фінансової 

та бюджетної політики Запорізької міської 

ради.  
Заступник директора  
департаменту економічного 
розвитку Запорізької міської ради      М.Г. Байло 
 
Заступник керуючого справами 
виконавчого комітету 
Запорізької міської ради —  
начальник відділу організаційної  
та кадрової роботи виконавчого комітету  
Запорізької міської ради      О.В.Савенко 


