
                                                                       

УКРАЇНА 
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

шістдесят друга сесія 
сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

     11 листопада 2019 року                м. Деражня                                          
№ 4 
  

   Про внесення змін до рішення міської ради 
від 12 лютого 2019 р. № 12 «Про затвердження Програми 
капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків  
міста Деражня на 2019 рік» 

   На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 
Законів України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, “Про органи 
самоорганізації населення”, «Про особливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку», «Про житлово-комунальні послуги», пропозицій постійних 
комісій міської ради, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни до Програми капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків 
міста Деражня на 2019 рік, затвердженої рішенням сесії міської ради від 12 лютого 2019р. 
№ 12, а саме: 
1.1. В підпункт 6.2 «Розмір дольової участі у капітальному ремонті» пункту 6 
«Фінансування та механізми реалізації Програми», встановивши схему співфінансування 
капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків, що перебувають в управлінні 
(обслуговуванні) ОСББ, управителів багатоквартирних будинків, виклавши в такій 
редакції: 

1.2. В підпункт «вул. Соломчука, буд. 12» пункту 2 «Капітальний ремонт будинків» 
Додатку 2 «Перелік багатоквартирних житлових будинків, які планується капітально 
відремонтувати у 2019 році», затвердженого рішенням сесії міської ради від 12 лютого 

Платники
Роки  впровадження 

2019

 Міський бюджет 70 - 99 %

Співвласники квартир (нежитлових 
приміщень) багатоквартирного 
б у д и н к у , у п р а в и т е л ь 
багатоквартирного будинку             

1- 30 %



2019 року № 12, «міський бюджет» цифри «30» замінити цифрами «35,3» та «інші» цифри 
«3» замінити цифрами «15,1»; 
1.3. В Додаток 1 «Ресурсне забезпечення Програми капітального ремонту 
багатоквартирних житлових будинків міста Деражня на 2019 рік», затвердженого 
рішенням сесії міської ради від 12 лютого 2019 року № 12, а саме: 
    «обсяг ресурсів усього» - цифри «14 439,2» замінити цифрами «14 504,46»; 
    «міський бюджет» - цифри «2 351,2» замінити цифрами «2 390,0»; 
    «інші» - цифри «88» замінити цифрами «114,46»; 
1.4. В пункт 2 «Всього витрат по пункту 2» Додатку 2 «Перелік багатоквартирних 
житлових будинків, які планується капітально відремонтувати у 2019 році», а саме: 
    «міський бюджет»  цифри «150» замінити цифрами «188,8»; 
    «інші»  цифри «13» замінити цифрами «39,46». 
1.5. Всього витрат по Програмі: 
    «міський бюджет»  цифри «2 351,2» замінити цифрами «2 390,0»; 
    «інші»  цифри «88» замінити цифрами «114,46». 
2. Доповнити пункт 2 «Капітальний ремонт будинків» Додатку 2 «Перелік 
багатоквартирних житлових будинків, які планується капітально відремонтувати у 2019 
році», затвердженого рішенням сесії міської ради від 12 лютого 2019 року № 12, 
підпунктом такого змісту: 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Сидорук В.А., 
постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально - 
економічного розвитку (голова комісії Яглінський В.С.) та постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства та комунальної власності (голова комісії Сулін І.А.). 

  
Міський голова                                                                                  Ковпак А. М. 

 

Заплановані заходи по капітальному 
ремонту

Джерело фінансування, тис.грн.

Міський 
бюджет

Державний 
бюджет

Інші

2.Капітальний ремонт будинків (покрівлі, фасаду будинку, утеплення та облицювання 
зовнішніх стін):

- вул. І. Зубкова,  буд. 17 33,5 - 14,36


