
Додаток 4 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 13  лютого  2018 р.  № 69 

 

ПОРЯДОК 

проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових  

будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу 

 

1. Порядок проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових 

будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу (далі - Порядок), розроблений на 

виконання підпункту 4 пункту 5.2 розділу 5 Програми надання окремих видів пільг за 

рахунок коштів міського бюджету на 2018-2020 роки і визначає механізм проведення 

безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир інвалідів війни та 

прирівняних до них осіб; осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; осіб, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною; осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; осіб, на яких 

поширюється чинність Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» тощо (далі 

- капітальний ремонт). 

2. Головним розпорядником коштів міського бюджету, передбачених на капітальний 

ремонт, є управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради. 

3. Проведення капітального ремонту здійснюється виключно в межах бюджетних 

призначень, визначених на відповідний бюджетний рік. 

4. Проведення капітального ремонту здійснюється у відповідності до Порядку 

проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, 

що мають право на таку пільгу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

20 травня 2009 року №565, та цього Порядку. 

5. Проведення капітального ремонту здійснюється у порядку черговості подання 

громадянами заяв. 

6. Фінансування витрат, якими супроводжується проведення капітального ремонту 

(витрати на виготовлення дефектного акту, кошторисного розрахунку та проектно-

кошторисної документації), здійснюється за рахунок коштів міського бюджету по Програмі 

надання окремих видів пільг за рахунок коштів міського бюджету на 2018-2020 роки, 

передбачених на капітальний ремонт. 

7. Слад комісії по обстеженню житла щодо проведення безоплатного капітального 

ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу: 

 

Новогребельська  

Інна Володимирівна 
 

-голова комісії, заступник міського голови; 

Снєтков 

Олександр Миколайович 
 

-секретар комісії, начальник відділу комп’ютеризації та 

персоніфікованого обліку пільгових категорій населення 

управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради. 
 

Члени комісії: 

Гаркуша 

Максим Сергійович 
 

-начальник Комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Архітектурно-планувальне бюро»; 

Терещук 

Юлія Вікторівна 
 

-заступник начальника управління – начальник відділу 

правової та кадрової роботи управління соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради; 
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Чміль 

Олександр Володимирович 

 

-завідувач виробничо-технічного сектора відділу 

капітального будівництва Білоцерківської міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        С. Постівий 


