
                                                                                                                        проект 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

шістдесят перша сесія 
сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

  __ жовтня 2019 року                                  м. Деражня                                                 
№  

   Про внесення змін до рішення міської ради 
від 21 грудня 2018 р. № 3 «Про затвердження Програми 
благоустрою міста Деражня на 2019 рік» 

   На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 
Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та 
соціального розвитку України», пропозицій постійних комісій міської ради, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Доповнити Заходи з утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста, що перебувають 
на балансі комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК №1» на 2019 рік, 
затверджених рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2018 р. № 3 «Про затвердження 
Програми благоустрою міста Деражня на 2019 рік», а саме: 
- в розділі ІІ «Витрати з поточного ремонту об’єктів благоустрою» пункт 2 «Вулично – 
дорожня мережа та споруди на ній» підпункт 2.2.2 «Прибудинкові території» доповнити: 

- всього по розділу ІІ «Витрати з поточного ремонту об’єктів благоустрою»: цифри «7 296 
000» замінити цифрами «7 431 193». 
- в розділі ІІІ «Витрати з капітального ремонту об’єктів благоустрою» пункт 2 «Житловий 
фонд» підпункт 3.2.1 «Капітальний ремонт покрівель» доповнити: 

№ 
п/п 

Найменування робіт Джерело фінансування Кількість 
(площа) 

загальний фонд 
міського 
бюджету 
(тис.грн.)

спеціальний 
фонд міського 
бюджету 
(тис.грн.)

2.2.2 Прибудинкові території: 
- вул. Проскурівська, буд.40 135 193 - 180 м2

№ 
п/п 

Найменування робіт Джерело фінансування Кількість 
(площа) 



- всього по розділу ІІІ «Витрати з капітального ремонту об’єктів благоустрою»: цифри 
«9 991 215» замінити цифрами «10 608 615». 
- Всього по «Заходах з утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста, що перебувають 
на балансі комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК №1» на 2019 рік»:  
      загальний фонд: цифри «10 888 152» замінити цифрами «11 023 345». 
      спеціальний фонд:  цифри «9 991 215» замінити цифрами «10 608 615». 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Сидорук В. А. та 
постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально- 
економічного розвитку (голова комісії Яглінський В.С.). 

  
Міський голова                                                                                 Ковпак А. М. 

Вик. Косевич 

п/п 
загальний фонд 

міського 
бюджету 
(тис.грн)

спеціальний 
фонд міського 
бюджету 
(тис.грн)

(площа) 

3.2.1 Капітальний ремонт покрівель: 
- вул. Барська, буд.47 
- вул. Барська, буд. 49 
- вул. Миру, буд.157/2

- 
- 
-

185,1 
193,6 
238,7

746,28 м2 

746,28 м2 

788 м2


