
           
 

                    

СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                  XLI         СЕСІЯ 

30.03.2017       РІШЕННЯ      №  41-30/VII 

              Сміла  

Про внесення змін до рішення міської ради   

від  23.12.2016 № 33-12/VII «Про затвердження  

Програми підтримки об’єднань  співвласників  

багатоквартирних  будинків (ОСББ)  

у м. Сміла на 2017-2020 роки» 

 

           Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 2, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закону України  

від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада 

вирішила:  

 

         1.Внести зміни до  рішення  міської ради від  23.12.2016 № 33-12/VII «Про 

затвердження  Програми  підтримки об’єднань  співвласників багатоквартирних  

будинків (ОСББ) у м. Сміла на 2017-2020 роки»  (далі – Програма) такі зміни: 

1.1. Пункт 3.2 розділу 3 Програми доповнити абзацами наступного змісту:  

« Перший капітальний ремонт ліфтів здійснюється у розмірі                                      

100   %  від загальної кошторисної вартості робіт за рахунок міського бюджету. 

        Експертна оцінка технічного стану ліфтів, які відпрацювали граничний 

термін у 2017 році здійснюється у розмірі  100   %  за рахунок міського 

бюджету». 

1.2. Абзац 2 розділу 4 Програми викласти в наступній редакції: 

«Фінансування Програми проводиться в межах асигнувань, затверджених 

рішенням про міський бюджет на відповідний рік і може здійснюватись в межах 

діючого бюджетного законодавства». 

1.3 Додаток 1 до Програми  викласти в новій редакції згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 

Федоренка В.А., постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального 

господарства та комунальної власності, постійну комісію міської ради  з питань 

місцевого бюджету, фінансів, податкової політики, роботи базових галузей 

народного господарства та розвитку підприємництва, захисту прав споживачів, 

торговельного  і побутового обслуговування, виробництва товарів народного 

споживання,  заступника міського голови Риджаніча О.В., управління житлово-

комунального господарства. 

 

Секретар міської ради                                                               В.А. Федоренко 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО : 

 

Постійна комісія міської ради  

з питань житлово-комунального                                                  О.П. Нікітченко 

господарства та комунальної 

власності       

 

Постійна комісія міської ради   

з питань місцевого бюджету,  

фінансів, податкової політики,  

роботи базових галузей народного господарства                       А.І. Кривко 

та розвитку підприємництва,  

захисту прав споживачів, торговельного 

і побутового обслуговування,  

виробництва товарів народного споживання            

 

Перший заступник міського голови                                             О.П. Гончаренко 

                                               

Начальник  фінансового управління                                             Г.Я. Сватко  

                   

Заступник міського голови                                                             О.В. Риджаніч 

                                               

В.о. начальника юридичного відділу                                             І.І. Власенко 

 

В.о. начальника управління ЖКГ                                                  О.М. Федоров 



 
 

 
 

 

                          Додаток 

           до рішення міської ради   

      від   30.03.2017   № 41-30/VII 

 

«Додаток 1 

                                                                       До Програми підтримки  об’єднань 

                                         співвласників багатоквартирних                                                                          

будинків (ОСББ) у м. Сміла на 2017-2020 роки 

                                                             Міському голові ___________________ 

                                                             Голови правління ОСББ «___________» 

                                                             ПІБ_____________________________ 

                                                             паспорт: серія _______ № ____________ 

                                                             юридична адреса:____________________ 

                                                             тел.____________________ 

                                                             e-mail__________________ 
                                                          ЗАЯВА 

                                          НА УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ 

            Прошу  Вас    включити   ОСББ___________  у    «Програму   підтримки 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у м. Сміла на 2017-

2020 роки» з метою здійснення _________________________________________. 

До заяви додається: 

1.  Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та/ або свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи. 

 

___/______________ /_____ р.                                      ________________________»                          

      

 
                                                                                            (підпис) 

 

Секретар міської ради                                                                  В.А. Федоренко 

 

 

 

 

 

 

 

Федоров 

 


