
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 

 
26 квітня  2019 року                                  м. Шепетівка                                        № 117   

 

Про внесення доповнень до рішення 

виконавчого комітету Шепетівської  

міської ради № 85 від 29.03.2019 р.  

«Про затвердження граничних 

показників  вартості послуг до  

бюджетної програми з благоустрою  

міста» 

  

 

 

 

          Розглянувши лист директора комунального підприємства «Шепетівське ремонтно-

експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради» (вих. №  98 від 26.04.2019 р.) про 

затвердження на 2019 рік додаткового переліку граничних показників вартості послуг до 

бюджетної Програми з благоустрою міста, керуючись Законом України «Про благоустрій 

населених пунктів», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Доповнити перелік граничних показників вартості послуг з благоустрою міста на 

2019 рік до бюджетної Програми благоустрою міста Шепетівка на 2018-2022 роки 

на підставі поданих калькуляцій комунальним підприємством «Шепетівське 

ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради» згідно додатку 

(додається). 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Вихівського В.Б. та начальника управління житлово-комунального господарства  

та з питань регулювання земельних відносин Цвіркуна П.І. 

 

 

 

 

  Міський голова                                          М.Полодюк 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Додаток 

                                                                          до рішення виконавчого комітету  

                                                                          Шепетівської  міської ради 

                                                                          від 26.04.2019 р. № 117 

. 

 

Перелік  

розрахунків-калькуляцій для розрахунку граничних  показників 

вартості послуг до бюджетної програми з благоустрою міста  на 2019 р. 

 

Ціна без 

ПДВ,грн 

 

1. Вартості навантаження екскаватором Борекс,вручну  та вивезення вуличного 

змету  автомобілем САЗ.,      т  360,02 

         

2. Вартості навантаження навантажувачем НФУ, вручну  та вивезення вуличного 

змету автомобілем САЗ.      т 385,28 

3. Вартості навантаження навантажувачем НФУ, вручну  та вивезення вуличного 

змету трактором МТЗ.       т 400,52 

4. Вартості навантаження навантажувачем НФУ, вручну  та вивезення вуличного 

змету трактором  КИЙ.      т 423,53 

5. Вартості вивезення води на міське кладовище автомобілем 

ПМ-130         м³ 148,98 

6. Фарбування секції  пішохідної огорожі.    шт 54,44 

7. Ремонт секції пішохідної огорожі     шт. 696,30 

8. Виготовлення, встановлення секції  пішохідної огорожі  шт 6540,24 

9. Прокладання  водовідної труби  (з варт.матеріала)  м/п 1134,62 

10. Навантаження сміття та вивезення автомобілем Зіл ММЗ-4505 т 80,02 

 

 

Начальник управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання  

земельних відносин          П.Цвіркун 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету                     В.Рачук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


