
                
 

  
 

УКРАЇНА 
       ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
  Р І Ш Е Н Н Я 

від                    2019 року            м. Чернігів    №  
 

 
 
Про внесення змін та доповнень до  
рішення виконавчого комітету Чернігівської 
міської ради від 15 січня 2019 року № 4  
«Про   затвердження  переліку об’єктів  
по капітальному   ремонту   житлового  
фонду         об’єднань       співвласників  
багатоквартирних       будинків,        що  
співфінансуються   за  рахунок  коштів  
міського    бюджет    міста   Чернігова» 
 

Керуючись статтями 28, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», відповідно до рішення Чернігівської міської ради від 29 листопада 
2018 року № 36/VII-33 «Про міський бюджет на 2019 рік», у рамках виконання 
заходів Програми сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та 
ЖБК на 2016-2020 роки, затвердженої в новій редакції рішенням Чернігівської 
міської ради від 29 листопада 2018 року № 36/VII-9 «Про внесення змін та 
доповнень до Програми сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків 
ОСББ та ЖБК на 2016-2018 роки», виконавчий комітет Чернігівської міської 
ради вирішив: 

 
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від             

15 січня 2019 року № 4 «Про затвердження переліку об’єктів по капітальному 
ремонту житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 
що співфінансуються за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова», а 
саме: 

1.1. Викласти пункт 1 рішення в такій редакції: 
 
«1. Затвердити перелік об’єктів по капітальному ремонту житлового 

фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що 
співфінансуються за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова, на 
загальну суму 3 816 804,43 грн, з них: за рахунок коштів міського бюджету -                  
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3 309 930,0 грн, за рахунок власних та залучених коштів ОСББ -                              
506 874,43 грн, згідно з додатком. 

 
2. Викласти додаток у новій редакції, що додається. 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Черненка А. В. 
 
 
 
Міський голова        В. АТРОШЕНКО 
 
 
Секретар міської ради       М. ЧЕРНЕНОК 
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