
                                                        
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

тридцять дев’ята сесія   

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

23 грудня 2022 року                Деражня                                   № 9 

 

Про затвердження заходів з  утримання   та  ремонту  об’єктів благоустрою 

Деражнянської міської територіальної громади, що перебувають на балансі 

комунального підприємства «Лозове комунсервіс» на 2023 рік 

На підставі ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 

до а.3 ст.15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», відповідно до відповідно 

до Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів 

затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 23 вересня 2003 року №154 (зі 

змінами та доповненнями) зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 р. 

за № 189/8788, згідно подання КП «Лозове комунсервіс», враховуючи пропозицій постійних 

комісій міської ради, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

 

1.Затвердити заходи з  утримання   та  ремонту  об’єктів благоустрою Деражнянської 

міської територіальної громади, що перебувають на балансі комунального підприємства 

«Лозове комунсервіс» на 2023 рік. 

 

2.Фінансування Заходів здійснювати в межах затверджених бюджетних асигнувань 

на відповідний рік. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти   на постійну комісію міської ради 

з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності   (голова комісії      

Ігор СУЛІН). 

                                                                                                                               

 

 

 Міський голова                                                                                                 Андрій  КОВПАК 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                  Рішення Деражнянської  

                                                                              міської ради 

                                                                                                     від  23 грудня  2022 року 

                                                                 № 9 

 

 

ЗАХОДИ 

з  утримання   та  ремонту  об’єктів благоустрою  Деражнянської міської 

територіальної громади, що перебувають на балансі  

                                комунального підприємства «Лозове комунсервіс» на 2023 рік. 
   

Розділ І. Проведення робіт з утримання об'єктів Деражнянської міської територіальної 

громади, що перебувають на балансі комунального підприємства «Лозове комунсервіс» 

 

№ 

п/п 

Найменування робіт Одини 

ця 

виміру 

Кіль 

кість 

Вартість 

робіт,грн. 

1 2 3 4 5 

 

1. Вулично-дорожня мережа 

 

1.1.  Видалення трави з обочин, кюветів і 

водовідвідних канав, косіння трави і буряну 

на узбіччі дороги, а також засівання їх 

травою, косіння трави і бур’янів в 

селищному парку і на стадіоні. 

тис. м2  68,2  346430 

1.2. Обробка фрикційними та іншими 

притиожеледними матеріалами тротуарів, 

алей та пішохідних доріжок селища.  

тис. м2 1,0      3000 

 Разом:    349430 

   

                                                  2. Утримання об’єктів благоустрою  

                                                         (смт Лозове, с. Коржівці, с. Красносілка) 

  

 2.1. Усі  види робіт з утримання зелених  

насаджень кладовища: косіння трав, 

згрібання та вивезення опалого листя, 

очищення  та вивезення стовбурів та гілля, 

утримання  проїздів та пішохідних доріжок. 

тис.м2. 85,0   69545 

2.2 Усі види робіт з ремонту і відбудови 

споруд на території зливних станцій, 

полігонів для твердих побутових відходів, 

сміттєперевантажувальних станцій, 

сміттєспалювальних заводів 

тис. м2 5,0    35000 

 Разом     104545 

 Разом за Розділом І   453975 

 Розділ ІІ. Вулично – дорожня мережа 

Поточний ремонт доріг 

  15000 
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     Видалення трави з обочин, кюветів і водовідвідних канав; косіння трави і бур'яну 

на ухилах насипів і виїмках дороги. Розчистка і обрізка сухостійних і аварійних 

дерев по селищу. Вивіз стихійних смітників, сухого листя, гілля, бур’яну  

 

    

          - Заробітна плата майстра 1 шт.од.*8388грн*12                                           100656 грн.   

          - Тракторист 0,5 шт.од *9034*12=                                                                    54204 грн.                             

-         - Єдиний Страховий Внесок 154860*22%=                                                     34070 грн. 

       

          - ПММ (коса, пилка), 200л*55грн.                                                                     11000 грн. 

          - запчастини(коса, пилка, трактор МТЗ (4колеса і інші)),                              30000 грн. 

          - причеп до трактора                                                                                          100000грн. 

          - Дизпаливо(Т-16)-200л*55грн=                                                                        16500 грн, 

 

1.2  Обробка фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами 

       тротуарів,  алей та пішохідних доріжок селища.                                           3000 грн. 

 

Всього:                                                                                                349 430грн 

 

2.Селищне і сільські кладовища 

 

2.1 Утримання селищного і сільських  кладовищ 

           - Заробітна плата -0,5 шт.од.* 6700*12                                                             40200 грн. 

           -Єдиний Страховий Внесок:40200грн*22%=                                                     8845 грн. 

           -Спецодяг та засоби гігієни-1*5000грн =                                                             500 грн.  

           - ПММ  (бензопила, бензокоса) 600л*55                                                          20000 грн.   

Всього:                                                                                              69545 грн.  

                                      

                                 3.Утримання місць вивезення відходів 

3.1.Підгортання селищного сміттєзвалища і ліквідація несанкціонованих, стихійних 

сміттєзвалищ                                                                                       35000грн. 

 

 

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ І:                              453975 грн. 

 

Розділ ІІ. Проведення робіт з поточного ремонту об'єктів благоустрою Деражнянської 

міської територіальної громади, що перебувають на балансі комунального підприємства 

«Лозове комунсервіс» 

Поточний ремонт доріг 

-вул. Свободи, с. Красносілка                                                                               7000 грн 

-вул. Залізнична, смт. Лозове                                                                                8000 грн 

 

 

 

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ І І:                                                                            15 000  грн. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                         Андрій  КОВПАК 

 


