
 
 

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
від «___»_____________2018 року     №________ 

 
м.Переяслав-Хмельницький 

 

Про затвердження переліку робіт та 

об’єктів по поточному ремонту доріг та 

утримання міста Переяслава-

Хмельницького на 2018 рік 

З метою поліпшення стану автомобільних доріг комунальної 

власності та належного їх утримання, відповідно до ст. 91 Бюджетного 

кодексу України та ВБН Г.1-218-530:2006, виконати протиаварійні і 

ремонтні роботи за рахунок коштів загального фонду міського бюджету, 

керуючись підпунктом 20 статті 42 частини 4 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

1.Розпорядження міського голови від 04.04.2018 № 80/07-10/12-18 «Про 

затвердження переліку робіт та об'єктів по поточному ремонту доріг та 

утримання міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік» визнати таким, що 

втратило чинність. 

2.Кошти загального фонду міського бюджету в сумі 1 500 000,00 грн. 

розподілити наступним чином: 

- поточний ремонт: 

вул. Ново-Київське шосе – 196 400 ,00 грн; 

вул. Петропавлівська – 50 000,00 грн; 

просп. Червоноармійців – 100 000,00 грн; 

вул. Покровська – 100 000,00 грн; 

вул. Магдебурзького права – 50 000,00 грн; 

вул. Ярмаркова – 195 600,00 грн; 

вул. Києвобрамська – 108 000,00 грн. 

вул. Петра Костюка – 100 000,00 грн; 

вул. Героїв Дніпра – 100 000,00 грн; 

вул. Соборна – 100 000,00 грн; 

вул. Інтернаціональна – 100 600,00 грн; 

вул. Пугачова – 50 000,00 грн; 

вул. Набережна – 50 000,00 грн; 

вул. Ворошилова – 199 400,00 грн. 
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Всього 1 500 000,00 грн. 

3. Відділу капітального будівництва та житлово -комунального 

господарства управління капітального будівництва, житлово-

комунального господарства, архітектури та містобудування, земельних 

відносин та державного архітектурно-будівельного контролю 

виконавчого комітету міської ради спільно з комунальним 

підприємством Переяслав-Хмельницьке виробниче управління 

комунального господарства по закінченню робіт провести перевірку 

якості по поточному ремонту доріг у місті.  

3. Фінансовому управлінню, фінансово-господарському відділу, 

комунальному підприємству Переяслав-Хмельницьке виробниче 

управління комунального господарства провести фінансування 

зазначених робіт в межах затвердженого кошторису та плану 

асигнувань. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Карнауха Г.М . 

 

 

 

 Міський голова                                                   Т.В. Костін 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карнаух Г.М.                                                                                                         Губенко В.В. 

 

Біліченко В.Я.                                                                                                        Медведенко Н.І. 

 

Вітківський О.О.                                                                                                   Жарко Ю.М. 

 

          Брень В.П. 
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