
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 
__________ 2021 року                                 м. Шепетівка                                      №  проєкт 
 
Про внесення доповнення до рішення 
виконавчого комітету Шепетівської  
міської ради  № 59 від 18.02.2021року «Про 
затвердження граничних показників 
вартості послуг на 2021 рік до бюджетної  
Програми благоустрою міста Шепетівка,  
сіл Плесна, Пліщин, Жилинці на 2018-2022 
роки» 
 

Розглянувши лист директора комунального підприємства «Шепетівське ремонтно- 
експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради» (вих.№ 78 від 05.04.2021р.) про 
затвердження додаткового переліку на 2021 рік граничних показників вартості послуг до 
бюджетної «Програми благоустрою міста Шепетівка, сіл Плесна, Пліщин, Жилинці на 2018-
2022 роки», керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів»,  ст. 28 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Внести доповнення до рішення виконавчого комітету Шепетівської  міської ради  № 59 
від 18.02.2021року «Про затвердження граничних показників вартості послуг на 2021 рік до 
бюджетної  Програми благоустрою міста Шепетівка,  сіл Плесна, Пліщин, Жилинці на 2018-
2022 роки», а саме в Додатку до рішення «Перелік розрахунків-калькуляцій для розрахунку 
граничних  показників вартості послуг на 2021 р. до бюджетної  Програма благоустрою міста 
Шепетівка, сіл  Плесна, Пліщин,  Жилинці на 2018 – 2022 роки» доповнити наступними 
пунктами: 

   Ціна без ПДВ, 
грн 

65. Вартості послуги з ямкового ремонту доріг холодним 
асфальтом 

м² 890,63 

66. Вартості послуги грейдерування доріг км 1197,54 
67. Вартості послуги виправлення профілю доріг з додаванням 

матеріалів 
100м² 6700,00 

68. Вартості послуги з ремонту твердого покриття доріг за 
допомогою машини для ямкового ремонту УЯР 
 

м² 301,20 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
І.Ялоху та начальника управління  житлово-комунального господарства Ю. Гудзика  

       
 

           
 

Міський голова                                                                                                   Віталій БУЗИЛЬ 



Готував: 
 
 Начальник управління                                                                                     Юрій ГУДЗИК 
 житлово -  комунального 
 господарства Шепетівської  
 міської ради 
 
                                          
                                                                                                                         
 
 Погоджено: 
 
 
 Заступник міського голови                                                                            Ігор ЯЛОХА 
 
 Головний спеціаліст 
 юридичного відділу                                                                                        Ганна ГРИГОРЧУК         
                                                                                                          
   
 Начальник управління економіки,                                                                Олександр ГРИНЬ 
 підприємництва та підтримки інвестицій 
 
Керуючий справами виконкому                                                                    Наталія БІЛАС 
 
 
 
 
 
 
 
Рішення надсилається: 
 
 
КП «Шепетівське РЕП» 
Управління ЖКГ 
Управління економіки, підприємництва та  
       підтримки інвестиції 
Юридичний відділ  
                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


