
                                                                                                       
УКРАЇНА 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

8 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 27 квітня 2018 року                            № 8-8 

м.Кам’янка 

 

Про створення житлового фонду 

соціального призначення  та 

затвердження Програми утримання 

та технічного обслуговування 

житлового фонду соціального 

призначення на 2018-2020 роки 

 

  Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", на виконання Закону України «Про житловий фонд соціального 

призначення», Закону України «Про основи соціального захисту бездомних 

осіб і безпритульних дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 

11.11.2009 № 1249 "Про затвердження Державної цільової соціально-

економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 

2017 роки", міська рада 

 ВИРІШИЛА: 

 

1.Створити житловий фонд соціального призначення Кам’янської міської 

об’єднаної територіальної громади, з житла придбаного за рахунок 

держсубвенції місцевим бюджетам у 2017 році а саме: 

- двохкімнатна квартира № 10  по вул. Пушкіна, буд. № 39 в м. 

Кам’янка Черкаської області; 

- трьохкімнатна квартира  №30  по вул. Ярослава Мудрого, буд. № 1-

а в м. Кам’янка Черкаської області 

2.Затвердити Програму утримання та технічного обслуговування  житлового 

фонду соціального призначення Кам’янської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки згідно з додатком. 

3.Доручити виконавчому комітету міської ради вжити відповідних заходів 

щодо реалізації даної програми, її фінансування в межах реальних 

можливостей бюджету та здійснення дієвого контролю за цільовим 

використанням коштів. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету та управління комунальним майном. 

 

Міський голова                                                                               В.І.Тірон 



Додаток до рішення 

Кам’янської міської ради 

від 27.04.2018 року № 8-8 

 

ПРОГРАМА 

утримання та технічного обслуговування  житлового фонду соціального 

призначення Кам’янської міської об’єднаної територіальної громади 

                                        

Загальні положення 

 Програма утримання та технічного обслуговування  житлового фонду 

соціального призначення Кам’янської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2010 роки (далі-Програма) розроблена відповідно до вимог 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  Закону України « 

Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», на 

виконання Закону України «Про житловий фонд соціального призначення». 

 

                                           Мета програми 

Програма з утримання, обслуговування та поточного ремонту 

житлового фонду Кам’янської міської ради на 2018-2020 роки  є  

документом, у якому на основі аналізу визначені першочергові та основні 

заходи з утримання, обслуговування та поточного ремонту житлового фонду 

соціального призначення  Кам’янської міської об’єднаної територіальної 

громади. Метою Програми є визначення та реалізація основних заходів, 

спрямованих на утримання, житлових будинків комунальної власності 

територіальної громади, що належать до житлового фонду соціального 

призначення  Кам’янської міської об’єднаної територіальної громади, у 

належному технічному та санітарному стані, забезпечення їх надійної і 

безпечної експлуатації, збереження та підвищення експлуатаційних 

показників конструктивних елементів житлових будинків. 
 

Основні напрямки Програми 

 

Забезпечити протягом 2018-2020 років надання послуг з утримання, 

обслуговування та виконання робіт з поточного ремонту житлового фонду 

соціального призначення  Кам’янської міської об’єднаної територіальної 

громади. 

  

 

 

Фінансове забезпечення 

 

  Фінансування видатків на виконання заходів з утримання та 

технічного обслуговування здійснюється за рахунок коштів загального  та 

спеціального фондів бюджету Кам’янської міської територіальної громади в 

межах асигнувань, передбачених міським бюджетом, а також можуть 

здійснюватись за рахунок субвенцій з бюджетів вищого рівня (районного, 

обласного, державного бюджетів) та з інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством.  



Загальна сума коштів на фінансування заходів, передбачених 

Програмою на 2018 рік, визначена у сумі 10 тис. грн. 

 В ході реалізації заходів Програми можливі коригування, пов’язані з 

фактичним надходженням коштів на її реалізацію, уточненням обсягів робіт 

за розробленою проектно-кошторисною документацією та виходячи з 

можливостей бюджету.  

 

 

5. Очікувані результати 

 

Забезпечення утримання та належного технічного та санітарного стану 

житлового фонду соціального призначення  Кам’янської міської об’єднаної 

територіальної громади, забезпечення їх надійної і безпечної експлуатації, 

збереження та підвищення експлуатаційних показників конструктивних 

елементів житлових будинків. 

 

 

 

Секретар міської ради      А.М.Плєшкань 


