
!  
                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

  04 листопада 2016 року                        м. Деражня                              № 8 

Про внесення змін до рішення міської ради  
від 22 грудня 2015 р. № 7 «Про затвердження  
Заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою  
міста, які перебувають на балансі комунального підприємства  
«Деражнянська ЖЕК № 1» на 2016 рік»  

На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», подання КП «Деражнянська ЖЕК 
№ 1» за вхід. №  від .2016 р., пропозицій постійних комісій міської ради, міська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни в розділ І Заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою  
міста, які перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК № 1» 
на 2016 рік затверджених рішенням сесії міської ради від 22 грудня 2015 р. № 7 «Про 
затвердження Заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста, які перебувають 
на балансі комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК № 1» на 2016 рік», а саме: 
 п. 1.2. із змінами цифри «156100» замінити цифрами «176100» 
 п. 1.3. із змінами цифри «48752» замінити цифрами «79202» 
 п. 1.5. із змінами цифри «39900» замінити цифрами «45900» 
Разом цифри «309652» замінити цифрами «366102» 
 п. 1.6. із змінами цифри «34400» замінити цифрами «42000» 
 п. 1.7. із змінами цифри «20000» замінити цифрами «32500» 
 п. 1.8. із змінами цифри «21500» замінити цифрами «31500» 
Разом цифри «104900» замінити цифрами «135900» 
п. 1.10. із змінами цифри «127635» замінити цифрами «157635» 
Разом цифри «176135» замінити цифрами «206135» 
 п. 1.11. із змінами цифри «78048» замінити цифрами «83048» 
Разом цифри «78048» замінити цифрами «83048» 
Разом по І розділу цифри «668735» замінити цифрами «791185» 
2. Внести зміни в п. 1 розділу ІІІ Заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою  
міста, які перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК № 1» 
на 2016 рік затверджених рішенням сесії міської ради від 22 грудня 2015 р. № 7 «Про 



затвердження Заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста, які перебувають 
на балансі комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК № 1» на 2016 рік» із змінами, 
а саме:  
2.1. слова та цифри «вул. В. Соломчука (бувша вул. Заводська) вартістю 299000» замінити 
словами та цифрами «вул. В. Соломчука (бувша вул. Заводська) вартістю 939000» 
2.2. доповнити словами та цифрами «вул. Миру вартістю 40000 грн.»  
2.3. п. Разом по ІІІ розділу цифри «2764200» замінити на цифри «3444200» 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Сидорук В.А. та 
постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та 
комунальної власності (голова комісії Сулін І.А.) 

                                                                                                                                

Міський голова                                                                       А.М. Ковпак 


