
 

 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
ІХ сесії міської ради VIII скликання 

 

27 квітня 2021 року №13 

м.Шепетівка 

 

Про внесення змін до Програми розвитку 

та утримання лазні для потреб населення 

міста Шепетівки на 2018-2022 роки, 

затвердженої рішенням LII сесії міської 

ради VII скликання від 21 грудня 2018 

року №10 “Про затвердження програми 

розвитку та утримання лазні для потреб 

населення міста Шепетівки на 2018-2022 

роки» 

 

 

З метою реалізації Програми розвитку та утримання лазні для потреб населення міста 

Шепетівки на 2018-2022 роки , на виконання ст.20 Бюджетного кодексу України, керуючись 

ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1.Внести доповнення до  Додатку до Програми розвитку та утримання лазні для потреб 

населення міста Шепетівки на 2018-2022 роки  та викласти п.7 в наступній редакції:: 

Фінансування Програми розвитку та утримання лазні для потреб населення міста Шепетівки 

на 2018-2022 роки 

 

№ 

п/

п 

 

 

Назва заходу 

Обсяг фінансування бюджетних коштів 

по роках, тис.грн. 

Всього 

коштів, 

тис.грн. 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Виготовлення технічного 

звіту про обстеження 

технічного стану  

конструкцій будівлі лазні 

- - 30,0 0,0 30,0 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського голови  з питань 

діяльності виконавчих органів ради Ялоху І.С. та постійну комісію з питань розвитку 

промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, 

транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії Бондарєв М.В.) 

 

Міський голова                                                                                         Віталій БУЗИЛЬ 
 

Згідно з оригіналом 
Секретар міської ради                                                                          Роман ВОЗНЮК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток   

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням  ІХ сесії   міської ради    

VIІІ скликання 

27.04.2021 р. № 13 

                                                                                                                                                             

Додаток до Програми розвитку та 

                                                                                                                                                            утримання лазні для потреб населення  

                                                                                                                                                            міста Шепетівки на 2018-2022 роки 

Фінансування Програми розвитку та утримання лазні для потреб населення міста Шепетівки на 2018-2022 роки 
 

 

№ п/п 

 

 

Назва заходу 

Обсяг фінансування бюджетних коштів по 

роках, тис.грн. 

Всього 

коштів, 

тис.грн. 

 

Примітка 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Дотація на фінансування заходів пов’язаних із встановлен-

ням тарифів нижче рівня собівартості на послуги міської 

лазні 

 

350,0 

 

400,0 

 

450,0 

 

500,0 

 

1700,0 

 

2 Виготовлення проектно-кошторисної документації та 

проведення  її експертизи 

- 20,0 25,0 25,0 70,0  

3 Виконання комплексу робіт по капітальному ремонту 

міської лазні із заміною котла та системи водопостачання  

- 800,0 - - 800,0  

4 Виконання комплексу робіт по капітальному ремонту 

покрівлі міської лазні 

- - 900,0 - 900,0  

5 Виконання комплексу робіт по капітальному ремонту 

будівлі міської лазні 

- - 1500,0 - 1500,0  

6 Виконання комплексу робіт по капітальному ремонту 

системи опалення міської лазні 

- - - 550,0 550,0  

7 Виготовлення технічного звіту про обстеження технічного 

стану  конструкцій будівлі лазні 

- - 30,0 0,0 30,0  

 Всього: 350,0 1220,0 2905,0 1075,0 5550,0  

 

 Начальник управління житлово-комунального 

 господарства                                                                                                                                                                                      Юрій ГУДЗИК 



 

 

 Секретар міської ради                                                                                                                                                                      Роман ВОЗНЮК 


