
  

 
 

 
                                      ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

             ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                                   
                                                      РІШЕННЯ 
                                         сесії міської ради VIII скликання                Проект 

                                                                                                                                  Юрій ҐУДЗИК 
 від     ________   2023 року №                                                                                        Шепетівка  
 
 Про внесення доповнень в додаток до  
 Програми збереження житлового фонду 
 Шепетівської міської територіальної  
 громади на 2023-2025 роки,затвердженої 
 рішенням Шепетівської міської ради № 43 
 від 24.11.2022р. 
 

Керуючись Законом України «Про правовий режим воєнного стану», ст.20 
Бюджетного кодексу України, згідно ст.ст.25, 26, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» міська рада  
ВИРІШИЛА: 
 
            1.  Доповнити додаток до  Програми збереження житлового фонду Шепетівської 
міської територіальної громади на 2023-2025 роки ( Заходи до Програми збереження 
житлового фонду Шепетівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки)  
пунктом 7 та пунктом 8 наступного змісту: 
№ Найменування заходів Обсяги фінансування по роках, тис грн Всього, 

тис. грн. 2023 2024 2025 
7 Виготовлення технічних 

паспортів на квартири,право 
власності на які буде 
зареєстровано за 
Шепетівською міською 
територіальною громадою 

20,0 20,0 20,0 60,0 

8 Придбання матеріалів для 
проведення ремонтних робіт 
будинку  за адресою: 
м.Шепетівка, вул. Героїв 
Небесної Сотні, 91 

60,0 0,00 0,00 60,0 

 
2. Фінансовому управлінню забезпечити фінансування Програми збереження 

житлового фонду Шепетівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки в межах 
бюджетних призначень. 
            3.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків 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 



  

 
 
 
Готував: 
 
 
 
Начальник управління 
житлово-комунального  
господарства                                                                                    Юрій ГУДЗИК 
 
 
 
 
 
Завізовано: 
 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                                          Віталій  ЯНУШЕВСЬКИЙ 
                
 
 
Начальник відділу                                                                         Руслан  РАТУШНИЙ 
правового  та кадрового забезпечення 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління                                               Василь ДРИЩ 
 
 
Голова  постійної депутатської  комісії                                                 
з питань розвитку промисловості, 
житлово-комунального господарства,  
підприємницької діяльності                                                            Максим БОНДАРЄВ 
 

 
 

Секретар міської ради                                                                     Роман ВОЗНЮК 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Додаток  
до рішення № ____  від  _________ 

 
 

Заходи  
до Програми збереження житлового фонду  

Шепетівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки 
 
 

№ Найменування заходів Обсяги фінансування по роках, тис грн Всього, 
тис грн 2023 2024 2025 

1 Капітальний ремонт 
конструкцій багатоквартирних 
будинків 

5000,00 5000,00 5000,00 15000,00 

2 Будівництво, капітальний 
ремонт, ремонт мереж 
(систем) водовідведення 
(ливневої, дренажної) 
прибудинкових територій 

3000,00 3000,00 3000,00 9000,00 

3 Поточний ремонт мереж 
(систем) водовідведення 
(ливневої, дренажної) 
прибудинкових територій 

6000,00 6000,00 6000,00 18000,00 

4 Експертне обстеження 
технічного стану ліфтів 150,00 150,00 150,00 450,00 

5 Капітальний ремонт ліфтів 1000,00 1000,00 1000,00 3000,00 
6 Виготовлення технічних 

паспортів багатоквартирних 
будинків 

250,00 250,00 250,00 750,00 

7 Виготовлення технічних 
паспортів на квартири,право 
власності на які буде 
зареєстровано за 
Шепетівською міською 
територіальною громадою 

      20,00       20,00      20,00     60,00 

8 Придбання матеріалів для 
проведення ремонтних робіт  
будинку за адресою: 
м.Шепетівка, вул. Героїв 
Небесної Сотні, 91 

60,00 0,00 0,00 60,00 

 
 
 
 
Начальник управління житлово-комунального 
 господарства                                                                                                        Юрій ҐУДЗИК 
 
Секретар міської ради                                                                                         Роман ВОЗНЮК 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 


