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До  рішення № 34  

ІІ-ї позачергової сесії  

Бібрської міської ради 

VII  скликання 

від 25.12.2015 р. 

 

 
 

ПРОГРАМА 
«Поточний ремонт житлового фонду м. Бібрка на 2016 рік» 

Паспорт 
Програми поточного ремонту житлового фонду м. Бібрка на 

2016 рік  

1. 
Ініціатор розроблення Програми 

Виконавчий комітет Бібрської 

міської ради 

2. 
Розробник Програми Виконавчий комітет Бібрської 

міської ради 
3. Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет Бібрської 

міської ради 

4. Термін реалізації Програми 2016рік 
5. 

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми 

міський 

6. 
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 
112,0 тис.грн 

 

У тому числі: 
 

6.1. коштів міського бюджету 112,0 тис.грн 

6.2. коштів інших джерел - 

 

1. Загальні положення 

В рамках реалізації цієї Програми передбачається фінансування робіт з поточного ремонту 

житлового фонду м. Бібрка за рахунок коштів загального фонду міського бюджету (зокрема 

поточний ремонт фасадів в центральній частині м. Бібрка). 

Реалізація заходів, передбачених Програмою здійснюється відповідно до Конституції України, 

Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про державний бюджет України на 2015рік», Закону України «Про житлово - 

комунальні послуги», Наказу Державного комітету України з питань житлово - комунального 



господарст ,і від 17.05.2005року N976 «Про затвердження правил утримання жилих будинків та 

прибудинк.вих територій». 

 

На балансі комунального підприємства «Бібрський комунальник» знаходяться 89 житлових 

будинки загальною площею 30,0тис.кв.м. 

Технічний стан житлового фонду КП «Бібрський комунальник» характеризується великим 

фізичним зносом житлових будинків, на відновлення яких необхідні фінансові ресурси. 

2. Мета Програми 

Мета Програми - забезпечення необхідних умов для проживання людей, збереження житлових 

будинків і ефективне використання виділених на ці завдання коштів, підвищення 

експлуатаційних показників конструктивних елементів житлових будинків, утримання житлових 

будинків в належному технічному стані та забезпечення надійної і безпечної їх експлуатації. 

3. Головний розпорядник та відповідальні виконавці. 

Головним розпорядником та відповідальним виконавцем є виконавчий комітет Бібрської міської 

ради. 

4. Завдання Програми. 

Забезпечити в 2016 році організацію роботи по поточному (частковому) ремонту фасадів 

будинків в центральній частині м. Бібрка. 

5. Строки та етапи виконання Програми. 

Програма діє у 2015році. 

6. Напрямки використання бюджетних коштів 

Напрямки використання -2015рік 

Всього фінансування - 112,0 тис.грн 

Поточний ремонт фасадів в центральній частині м. Бібрка.



7. Ресурсне забезпечення Програми 

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів їз загального 

фонду міського бюджету. 

Обсяг асигнувань складає в 2016 році 112,0 тис.грн. 

Протягом року обсяг фінансування програми за рахунок коштів загального фонду бюджету міста 

може змінюватись відповідно до рішення міської ради про внесення змін до бюджету міста на 

відповідний рік. 

8. Очікувані кінцеві результати виконання Програми 

Утримання житлових будинків в належному технічному та санітарно - гігієнічному стані, 

забезпечення надійної і безпечної їх експлуатації, покращення умов проживання мешканців даних 

будинків. 

 

Секретар Бібрської міської ради      Н.К.Федущак 


