
 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я   

             

    

від 23.04.2019 року № 57 

м. Кам’янка 

 

Про створення комісії з організації 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 

 

Відповідно до пп.2) п.а) ч.1 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 

20.05.2009 р. № 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», – 

  

виконком міської ради – в и р і ш и в: 

  

1. Створити комісію з організації 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, та затвердити її склад (додаток 

1). 

2. Затвердити Положення про комісію з організації 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 (додаток 2).  

3. Залучати додатково, за необхідністю, спеціалістів виконавчих 

органів та інших в кожному окремому випадку.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Нечиталюка О.В. 

 

Міський голова                                                                                 В.І.Тірон 

 
 

 



Додаток 1  

до рішення виконкому  

від 23.04.2019 № 57 

 

СКЛАД 

комісії з організації 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 

 

Нечиталюк О.В. Голова комісії, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

Члени комісії  

 

 

Потапенко О.П. Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 

Рожко Н.С. 

 

Начальник відділу фінансів 

Романенко Ю.М. Провідний спеціаліст відділу ЖКГ, будівництва та 

інвестицій 

 

Монзуль А.О. Секретар комісії, спеціаліст 1 категорії відділу 

ЖКГ, будівництва та інвестицій 

 

Пашковська О.Б. Спеціаліст 1 категорії реєстраційно-юридичного 

відділу 

 

Темний О.Б. 

 

Директор Кам’янського КПТМ 

Пишенко В.М. 

 

Директор КП «Кам’янка-Житло» 

Кравченко З.О. 

 

Пляченко В.В. 

Керівник Кам’янського підрозділу ЧООБТІ 

 

Депутат Кам’янської міської ради 

  

Представник Управління соціального захисту 

населення Кам’янської РДА (за згодою) 

  

Примітка: до складу Комісії залучаються представники ремонтно-будівельних 

організацій. За необхідності також можуть залучатися представники 

балансоутримувача будинку та інших підприємств, установ і організацій. 
 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                                             Ю.І. Щербак 
 



 

 

Додаток 2  

до рішення виконкому  

від 23.04.2019 № 57 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

комісії з організації 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 

 

1.1. Комісія з організації 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), є дорадчим органом і створюється за 

рішенням виконавчого комітету Кам’янської міської ради для забезпечення 

належних умов проживання інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги 

перед Батьківщиною, членів сімей загиблих військовослужбовців та 

прирівняних до них осіб.  

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, 

постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями 

Кам’янської міської ради, рішеннями виконавчого комітету Кам’янської міської 

ради, розпорядженнями міського голови, іншими актами законодавства України 

та цим Положенням.  

 

 

2. ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ 

 

2.1. Основними завданнями Комісії є вирішення питання щодо 

безоплатного капітального ремонту будинків і квартир осіб, які мають право на 

таку пільгу. 

2.2.Комісія відповідно до покладених завдань:  

- на підставі заяви громадянина, який має право на безоплатний ремонт, 

вивчає документи для вирішення питання щодо проведення безоплатного 

капітального ремонту власних житлових будинків (квартир) осіб, які мають 

право на таку пільгу;  

- проводить обстеження будинку, квартири осіб, що мають право на таку 

пільгу;  

- 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, 4 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 р. № 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, які мають 

на це право», орієнтовної тривалості ефективної експлуатації елементів 

будинку, квартири, визначеної правилами утримання житлових будинків та 

прибудинкових територій; 

 - за заявою особи, щодо якої прийнято рішення про проведення 

безоплатного капітального ремонту, приймає рішення про виконання в межах 

вартості безоплатного капітального ремонту одного чи кількох видів ремонтних 

робіт, визначених за результатами обстеження; 

- визначає періодичність проведення безоплатного капітального ремонту 

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

- розглядає кошторисний розрахунок і вартість безоплатного капітального 

ремонту та подає його на затвердження виконавчого комітету Кам’янської 

міської ради;  

- здійснює контроль за проведенням безоплатного капітального ремонту 

власних житлових будинків (квартир);  

- здійснює прийом будівельних робіт після проведення безоплатного 

капітального ремонту житлових будинків (квартир);  

- здійснює інші повноваження відповідно до вимог чинного 

законодавства.  

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ 

 

3.1. Персональний склад Комісії затверджується рішенням виконавчого 

комітету Кам’янської міської ради.  

3.2. Комісію очолює голова: заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради.  

3.3. Голова Комісії:  

- організовує, координує та здійснює керівництво роботою Комісії;  

- забезпечує виконання завдань, покладених на Комісію;  

- представляє Комісію у взаємовідносинах із підприємствами, 

установами, організаціями;  

- скликає чергові засідання Комісії. 

 3.4. Секретар комісії: 

 3.4.1. Зберігає заяви громадян на проведення капітальних ремонтів 

жилих будинків (квартир) осіб, що мають право на таку пільгу. 

 3.4.2. Веде та зберігає:  

- книгу обліку житлових будинків, квартир осіб, які мають право на 

проведення безоплатного капітального ремонту згідно із Законами України 

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

засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні» і «Про жертви нацистських переслідувань», в яких проведено такий 

ремонт;  

- журнал реєстрації заяв щодо виконання безоплатних капітальних 

ремонтів жилих будинків (квартир)осіб, що мають право на таку пільгу, згідно 

із Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 



захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні» і «Про жертви нацистських переслідувань»; 

 - протоколи засідань Комісії. 

 3.5. Керує засіданням Комісії голова комісії. 

 3.6. Основною організаційною формою роботи Комісії є засідання, які 

проводяться за потребою за рішенням голови комісії. 

 3.7. Засідання Комісії є правомочними, якщо на ньому присутні не менше 

половини складу Комісії. 

 До участі у засіданнях Комісії можуть запрошуватися представники 

інших виконавчих органів, підприємств, установ та організацій з метою 

належного вирішення завдань та функцій, які покладені на Комісію. 

 3.8. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх 

на засіданні членів Комісії.  

3.9. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписують голова 

та секретар Комісії.  

3.10. Рішення Комісії носять рекомендаційний характер.  

 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

4.1. Внесення змін та доповнень до цього Положення, припинення 

діяльності Комісії здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                                             Ю.І. Щербак 

 


