
Додаток 29 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 25 липня  2017 р.  № 246 

 

 

Положення 

про комісію по обстеженню житла, щодо проведення безоплатного капітального 

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

першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право 

 

1. Загальні положення 

1. Комісія по обстеженню житла, щодо проведення безоплатного капітального 

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

першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право 

(далі – Комісія), створюється виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради з метою 

розгляду та вирішення питань проведення безоплатного капітального ремонту власних 

житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу і являється постійно 

діючим органом при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради. 

2. У своїй діяльності Комісія керується Законами України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в Україні», Правилами користування приміщеннями 

житлових будинків і гуртожитків, затвердженими постановою Кабінетом Міністрів України 

від 8 жовтня 1992 року № 572 «Про механізм впровадження Закону України «Про 

приватизацію державного житлового фонду», постановою Кабінету Міністрів України від 20 

травня 2009 року № 565 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального 

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

першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право», 

а також цим Положенням. 

3. До складу Комісії входять спеціалісти структурних підрозділів виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

соціального захисту населення, відділу капітального будівництва а також спеціалісти 

ремонтно-будівельних організацій та інших уповноважених осіб. 

4. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради. 

 

2. Визначення видів та обсягів робіт 

1. Члени Комісії на підставі особистої заяви особи, яка має право на пільгу, про 

необхідність проведення ремонту будинку або квартири в місячний термін з дня реєстрації 

заяви обстежують будинок або квартиру, яка потребує ремонту. 

2. Безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків(квартир) проводиться 

за місцем постійного проживання і реєстрації особи, що має право на пільгу. Житловий 

будинок (квартира) повинна належати особі, що має право на пільгу, на праві приватної, 

зокрема спільної, власності. 

3. Комісія після обстеження будинку, квартири складає перелік, визначає види і 

обсяги робіт, які необхідно виконати, з урахуванням строку проведення останнього 

капітального ремонту та виходячи з переліку основних робіт згідно з додатками 3 і 4  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, орієнтовної  тривалості ефективної експлуатації 

елементів будинку, квартири, визначеної правилами утримання житлових будинків та 

прибудинкових територій.  
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4. За результатами обстеження будинку, квартири комісією складається дефектний 

акт. 

5. Ремонтно-будівельні організації, які входять до складу комісії, складають 

кошторисний розрахунок і визначають загальну вартість капітального ремонту, згідно з 

вимогами Державних будівельних норм Д.24-2000 «Ресурсні елементні кошторисні норми на 

ремонтно-будівельні роботи». 

Вартість трудових і матеріально-технічних ресурсів, необхідних для проведення 

безоплатного капітального ремонту, визначається за ціною їх придбання, яка не повинна 

перевищувати середньої ціни на такі ресурси, що склалася в регіоні. 

6. На підставі визначеної загальної вартості ремонту розраховується вартість 

капітального ремонту 1 квадратного метра будинку, квартири. 

7. За заявою особи, щодо якої прийнято рішення про проведення безоплатного 

капітального ремонту, комісія приймає рішення про виконання в межах вартості 

безоплатного капітального ремонту одного чи кількох видів ремонтних робіт, визначається 

за результатами обстеження (перекриття всієї площі покрівлі, заміна віконних рам, 

перекриття всієї площі підлоги будинку тощо). 

8. У разі, коли серед членів сім’ї особи, що має право на пільгу, які проживають і 

зареєстровані у тому самому будинку, квартирі, є особи, що мають право на таку саму 

пільгу, вони також подають заяву. При цьому подані заяви розглядаються разом. 

9. Періодичність проведення безоплатного капітального ремонту визначається 

членами комісії за місцем постійного проживання і реєстрації особи, що має право на пільги, 

але не частіше одного разу на 10 років. Особа, що має право на пільгу, яка проживає в 

будинку, квартирі менше як 10 років, для підтвердження факту її невикористання протягом 

останніх 10 років подає довідку з попереднього місця проживання, що додається до заяви. 

10. Кошторисний розрахунок і вартість безоплатного капітального ремонту   

затверджуються рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради за поданням 

комісії і не підлягають зміні. 

11. Затверджені кошторисний розрахунок і вартість безоплатного капітального 

ремонту передається у встановленому законодавством порядку до органу, що є головним 

розпорядником коштів місцевого бюджету, для подальшої роботи. 

12. Прийняття в експлуатацію будинків і квартир після закінчення безоплатного 

капітального ремонту проводиться у встановленому законодавством України порядку. 

 

 

3. Організація роботи комісії 

1. Головою комісії є начальник управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради. 

2. Засідання Комісії проводяться по мірі надходження документів від пільгової 

категорії населення, що мають право на проведення безоплатного капітального ремонту 

власних житлових будинків і квартир. 

3. Засідання Комісії вважається правомочним у разі присутності на засіданні не 

менше половини її членів. 

4. Рішення Комісії ухвалюється більшістю голосів членів комісії, присутніх на 

засіданні. 

5. Протоколи Комісії підписуються членами комісії, присутніми на засіданні. 
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6. Облік житлових будинків і квартир осіб, що мають право на пільгу, в яких 

проведено безоплатний капітальний ремонт, ведеться управлінням соціального захисту 

населення, за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення безоплатного капітального 

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

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 565. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        М.С. Свірський 


