
 

УКРАЇНА 

МИРНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

_______________              Мирноград        № _____________ 

 

 

Про затвердження  Порядку проведення (або виплати компенсації за проведення) 

безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що 

мають право на таку пільгу»  

 

 

З метою забезпечення соціального захисту в частині надання пільг окремих 

категорій населення та відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни та 

гарантії їх соціального захисту», керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Мирноградська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Порядок проведення (або виплати компенсації за проведення) 

безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що 

мають право на таку пільгу» згідно з додатком. 

2. Начальнику фінансового управління Мирноградської міської ради                      

Ірині Сущенко здійснювати фінансування за рахунок місцевого бюджету.  

3. Рішення Мирноградської міської ради від 11.10.2017 № VII/37-8 «Про 

затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних 

житлових будинків (квартир) осіб, що мають право на таку пільгу, за рахунок коштів 

міського бюджету» (зі змінами) вважати таким, що втратило чинність. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони здоров'я, соціального захисту населення, надання послуг і транспорту 

(Струсь) та постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку міста, інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва 

(Забєля). 

 

 

 

Міський голова                                                                       Олександр БРИКАЛОВ 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до рішення 

Мирноградської міської ради 

_______________№ ______________ 

 

 

 

Порядок  

проведення (або виплати компенсації за проведення) безоплатного 

капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають 

право на таку пільгу  
 

1. Цей Порядок проведення (або виплати компенсації за проведення) 

безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що 

мають право на таку пільгу (далі – Порядок) визначає механізм проведення (або 

виплати компенсації за проведення) безоплатного капітального ремонту власних 

житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу: 

1.1. Згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»: 

особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняних до них осіб; 

осіб, на яких поширюється чинність зазначеного Закону. 

2. Безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир (далі – 

Безоплатний капітальний ремонт) проводиться за місцем постійного проживання і 

реєстрації особи, що має право на зазначені в пункті 1 даного Порядку пільги. 

2.1. Безоплатному капітальному ремонту підлягає житловий будинок чи 

квартира, які належать особі, що має право на пільгу, на праві приватної, зокрема 

спільної, власності. 

2.2. Безоплатний капітальний ремонт проводиться, виходячи з розрахунку 21 кв. 

м загальної площі будинку, квартири на кожну особу, що має право на пільгу.  

Гранична вартість ремонтних робіт не може перевищувати 50 тис.грн. на одну 

особу (з урахуванням розробки проектно-кошторисної документації, проведення 

експертизи  та технагляду). 

3. У разі проведення капітального ремонту власними силами (за бажанням 

заявника) виплачується компенсація витрат, пов’язаних з капітальним ремонтом 

власного житлового будинку і квартири (далі – Компенсація). 

Компенсація виплачується відповідно до вимог щодо проведення безоплатного 

капітального ремонту власних житлових будинків і квартир передбачених даним 

Порядком та перераховується на особовий рахунок Заявника.  

Гранична вартість компенсації не повинна перевищувати 30 тис.грн. на одну 

особу. 

4. Безоплатний капітальний ремонт (надання Компенсації) здійснюється не 

частіше одного разу на 10 років. 

5. Особа, що має право на пільгу, яка проживає в будинку, квартирі менш як 10 

років, для підтвердження факту її невикористання протягом останніх 10 років подає 

довідку з попереднього місця проживання, що додається до заяви.  

6. Для вирішення питання щодо проведення безоплатного капітального ремонту    

(або надання Компенсації) Виконавчим комітетом Мирноградської міської ради 

утворюється комісія щодо проведення безоплатного капітального ремонту власних 

житлових будинків (квартир) осіб, що мають право на таку пільгу (далі - Комісія) у 



складі спеціалістів житлово-експлуатаційних і ремонтно-будівельних організацій, 

представників органу, що фінансує виконання ремонтних робіт (є головним 

розпорядником коштів бюджету Мирноградської міської територіальної громади), 

органу технічної інвентаризації  та інших уповноважених осіб та затверджується 

Положення про комісію щодо проведення безоплатного капітального ремонту (або 

виплати компенсації за проведення) власних житлових будинків і квартир осіб, що 

мають право на таку пільгу, за рахунок коштів бюджету Мирноградської міської 

територіальної громади. 

7. Співголовами комісії призначаються заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради та керівник органу, що є головним 

розпорядником коштів бюджету Мирноградської міської територіальної громади. 

8. Засідання комісії проводяться по мірі необхідності. 

9. Головним розпорядником (розпорядником) коштів по видатках на проведення 

безоплатного капітального ремонту (або виплати Компенсації) власних житлових 

будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, є Управління соціального 

захисту населення Мирноградської міської ради. 

10. Для проведення (або виплати Компенсації) безоплатного капітального 

ремонту  особа, що має право на пільгу, подає до управління соціального захисту 

Мирноградської міської ради письмову заяву, згідно з додатком 1 до Порядку, та 

документи за переліком, згідно з додатком 2 або 3 відповідно до Порядку. 

У разі, коли серед членів сім’ї особи, що має право на пільгу, які проживають і 

зареєстровані у тому самому будинку, квартирі, є особи, що мають право на таку саму 

пільгу, вони також подають заяву. При цьому подані заяви розглядаються разом. 

11. Питання щодо проведення (або виплати Компенсації) безоплатного 

капітального ремонту розглядається на засіданні Комісії згідно черги. Комісія має 

право під час своєї роботи залучати представників ремонтно-будівельних організацій, 

за їх згодою, для обстеження технічного стану будинку (квартири). 

12. Члени комісії в присутності особи, що подала заяву, обстежують технічний 

стан будинку (квартири), визначають перелік, види і обсяги робіт, які необхідно 

виконати, з урахуванням строку проведення останнього капітального ремонту, та, 

виходячи з переліку основних робіт, відповідно до додатків 5 та 6 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, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 р. № 565(зі змінами). 

13. За результатами роботи, зазначеної в пункті 11, Комісія в місячний термін 

приймає відповідні рішення щодо необхідності проведення (або виплати Компенсації) 

безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що 

мають право на таку пільгу згідно черги.  

14. За результатами обстеження будинку та рішення Комісії про проведення 

безоплатного капітального ремонту особі, що має право на таку пільгу, управління 

соціального захисту Мирноградської міської ради замовляє у юридичної або фізичної 

особи, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат на договірних умовах 

кошторисну документацію, виконану відповідно до вимог ДБН Д.1.1.1-2000 «Правила 

визначення вартості будівництва» та ДБН Д.2.4-2000 «Ресурсні елементні кошторисні 

норми на ремонтно-будівельні роботи». 

15. На підставі визначеної загальної вартості капітального ремонту 

розраховується вартість капітального ремонту 1 кв.метра житлового будинку чи 



квартири. Вартість безоплатного капітального ремонту визначається як добуток 

вартості капітального ремонту 1 кв. метра будинку, квартири та площі, яка належить 

особі, що має право на пільгу, на праві приватної, зокрема спільної, власності у таких 

будинку, квартирі. При цьому площа не може перевищувати 21 кв.м загальної площі 

будинку, квартири. 

16. Після визначення загальної вартості безоплатного капітального ремонту, 

особа щодо якої прийнято рішення про проведення безоплатного капітального 

ремонту, подає до Комісії заяву за формою, згідно з додатком 4 до Порядку, щодо 

виконання одного чи кількох видів ремонтних робіт, в межах визначеної вартості 

безоплатного капітального ремонту. 

17. За заявою особи, щодо якої прийнято рішення про проведення безоплатного 

капітального ремонту, Комісія приймає рішення про виконання в межах вартості 

безоплатного капітального ремонту одного чи кількох видів ремонтних робіт, 

визначених за результатами обстеження.  

Відповідно до прийнятого рішення Комісії управління соціального захисту 

населення Мирноградської міської ради: 

замовляє відповідній організації розробку кошторисної документації; 

проводить експертизу проектно-кошторисної документації; 

затверджує кошторисний розрахунок та вартість безоплатного капітального 

ремонту, які не підлягають зміні; 

готує та реєструє повідомлення про початок виконання будівельних робіт ( у разі 

необхідності); 

визначає підрядну організацію на виконання ремонтних робіт в помешканні 

заявника з укладанням відповідного договору з урахуванням вимог Закону України 

«Про публічні закупівлі»; 

укладає договір на здійснення робіт з технічного нагляду за виконанням 

капітального ремонту; 

проводить оплату виконаних робіт згідно договорів та актів виконаних робіт. 

18. Спеціаліст, який приймає документи, перевіряє їх, та засвідчує правильність 

копій документів.  

19. У разі прийняття рішення щодо надання Компенсації заявник зобов’язаний 

до 01 грудня бюджетного року, в якому прийняте відповідне  рішення надати 

документи, що підтверджують придбання матеріалів та проведення ремонтних робіт, 

оформлені відповідно до вимог чинного законодавства. 

20. Підстави для відмови в наданні Компенсації: 

надання неповного пакету документів, зазначених в додатку 3; 

виявлення недостовірних відомостей в наданому Заявником пакеті документів. 

21. Фінансування витрат, пов’язаних з проведенням (або наданням Компенсації) 

безоплатного капітального ремонту здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Мирноградської міської територіальної громади міського бюджету у межах 

затверджених бюджетних призначень на цілі на відповідний рік. 

22. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік 

бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних із 

використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством 

порядку. 

23. Головні розпорядники коштів організовують та забезпечують здійснення 

внутрішнього контролю за дотриманням бюджетного законодавства про 

використання коштів відповідно до положень Бюджетного кодексу України та 



основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних 

коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 

року № 1062. 

24. Відповідальніcть за цільове використання коштів, складання та подання 

фінансової і бюджетної звітності про використання коштів, а також контроль за їх 

цільовим та ефективним використанням здійснюються в встановленому 

законодавством порядку.  

25. Невикористані кошти підлягають поверненню до бюджету Мирноградської 

міської територіальної громади згідно з чинним законодавством. 

 

 

 

 

Секретар міської ради       Людмила КОНЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до Порядку 

 

 

                                                                      Начальнику управління соціального захисту 

                                                               населення Мирноградської міської ради 

_______________________________________  

                                                                   (ПІБ особи, що має право на пільгу) 

____________________________________ 
                                                                                (адреса місця постійного проживання і реєстрації )  

                                                                         

______________________________________ 

                                                                              (документ, що підтверджує право 

на пільгу) 
 

 

З А Я В А 

Прошу провести безоплатний капітальний ремонт будинку (квартири) / (надати 

компенсацію) за місцем мого постійного проживання і реєстрації з ________року 
(необхідне тпідкреслити). 

Склад сім’ї -_____________________. 

Рік будівництва (прийняття в експлуатацію) будинку -___________(для квартири 

не зазначається). Документ, яким встановлено право приватної, зокрема спільної, 

власності на будинок,  

(квартиру),_______________________________________________________,  

(назва документа, номер і дата видачі) зареєстрований 

_____________________________ 

__________________________________________________________________________

__ 
(найменування органу, що здійснюю державну реєстрацію прав на нерухоме майно, дата та реєстраційний 

номер) 

Особа, яка має право на пільги, є власником (співвласником) будинку, квартири  
(необхідне підкреслити). 

Останній капітальний ремонт проводився у _________ році. 

 

Даю згоду на обробку моїх персональних даних для занесення їх до бази 

персональних даних*. 

 

 
* Обробка персональних даних проводиться відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних». 
 

_____________________________                              «____» _____________ 20____р.  
(підпис особи, яка має право на пільгу) 

 

 

 

Секретар міської ради       Людмила КОНЬКО 

 

 



Додаток 2 до Порядку  

  

 

Перелік документів, які надаються разом з заявою на виконання безоплатного 

капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають 

право на таку пільгу відповідно до Закону України  «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх  соціального захисту» за рахунок коштів бюджету Мирноградської 

міської територіальної громади 
 

 

1. Копія паспорта громадянина України (при наявності ID – картки – довідка з 

місця реєстрації); 

2. Копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних 

осіб-платників податків (крім осіб, які через свою релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган. В цьому випадку 

подається копія паспорта з відміткою про наявність у особи права здійснювати будь 

які платежі за серією та номером паспорта); 

3. Копія документу, які підтверджують право на пільгу. 

4. Копія технічного паспорту помешкання. 

5. Копія свідоцтва на право власності на житло. 

 

Копії надаються разом з пред’явленням оригіналами відповідних документів. 
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Додаток 3 до Порядку 

  

 

Перелік документів, які надаються разом з заявою на виплату компенсації за 

проведений безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і 

квартир осіб, що мають право на таку пільгу відповідно до Закону України  

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх  соціального захисту» власними силами 

за рахунок коштів бюджету Мирноградської міської територіальної громади  
 

1. Копія паспорта громадянина України (при наявності ID – картки – довідка з 

місця реєстрації); 

2. Копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних 

осіб-платників податків (крім осіб, які через свою релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган. В цьому випадку 

подається копія паспорта з відміткою про наявність у особи права здійснювати будь 

які платежі за серією та номером паспорта); 

3. Копія документу, які підтверджують право на пільгу. 

4. Копія технічного паспорту помешкання. 

5. Копія свідоцтва на право власності на житло. 

6. Документи, що підтверджують проведення безоплатного капітального 

ремонту власних житлових будинків і квартир, які оформлені відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

7. Копія реквізитів розрахункового рахунку Заявника відкритого у банківській 

установі. 

 

Копії надаються разом з пред’явленням оригіналами відповідних документів. 
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Додаток 4 до Порядку 

 

 

 

_________________________________ 

від ______________________________ 

_________________________________ 

 

 

З А Я В А 
 

 

Прошу виконати безоплатний капітальний ремонт мого помешкання за 

адресою:______________________________ , в межах визначеної суми по наступним 

видам робіт: 

__________________________________________________________________________

________ 

Найменування робіт  

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

«_____» ___________20 __ р.                                           ________________________ 

                                                                                     (підпис особи, яка має право на 

пільгу) 

 

 

 

Секретар міської ради       Людмила КОНЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 до Порядку 

 

Перелiк 

основних робiт, що виконуються  

пiд час проведення безоплатного капiтального ремонту  

житлових будинкiв 

1. Ремонт, замiна зношених елементiв будинку: 

конструкцiй даху; 

вiконних рам, дверних коробок i полотен; 

пiдлоги. 

2. Ремонт, замiна пошкодженої покрiвлi. 

3. Ремонт, переобладнання кухонних плит, печей i димоходiв до них; замiна 

печей на котли для обiгрiву житлових примiщень. 

4. Ремонт, замiна пошкодженого технiчного обладнання, що використовується в 

системах водопроводу, каналiзацiї, гарячого водопостачання, центрального 

(мiсцевого) опалення та iнших внутрiшньобудинкових (внутрiшньоквартирних) 

мережах. 

5. Ремонт, замiна не придатних до експлуатацiї газових приладiв (плит, колонок, 

водонагрiвачiв), електроплит. 

6. Ремонт, замiна сантехнiчних приладiв (ванн, унiтазiв, умивальникiв, мийок). 

7. Ремонт електромережi iз замiною арматури (вимикачiв, розеток тощо), не 

придатної до експлуатацiї. 

8. Ремонт, замiна пошкодженого покриття пiдлоги. 

9. Ремонт штукатурки, стiн, стелi, перегородок. 

10. Ремонт дверей iз замiною окремих частин, ремонт стулок вiконних рам. 

11. Роботи з внутрiшнього опорядження будинку або квартири без пiдвищення 

iснуючого рiвня благоустрою - вiдновлення штукатурки, фарбування, часткова замiна 

облицювальної плитки, передбаченої проектом будiвництва, обклеювання 

звичайними шпалерами. 

12. Роботи iз зовнiшнього опорядження одноповерхових одноквартирних 

житлових будинкiв - вiдновлення штукатурки, облицювання, фарбування, ремонт i 

замiна пошкоджених водостiчних жолобiв. 

13. Ремонт вимощення, сходiв. 
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         Додаток 6 до Порядку 

Перелiк 

основних робiт, що виконуються пiд час проведення 

безоплатного капiтального ремонту квартир 

1. Ремонт, замiна зношених елементiв: 

вiконних рам, дверних коробок i полотен; 

пiдлоги. 

2. Ремонт, переобладнання кухонних плит, печей i димоходiв до них; замiна 

печей на котли для обiгрiву житлових примiщень. 

3. Ремонт, замiна пошкодженого технiчного обладнання, що використовується в 

системах водопроводу, каналiзацiї, гарячого водопостачання, центрального 

(мiсцевого) опалення та iнших внутрiшньоквартирних мережах. 

4. Ремонт, замiна не придатних до експлуатацiї газових приладiв (плит, колонок, 

водонагрiвачiв), електроплит. 

5. Ремонт, замiна сантехнiчних приладiв (ванн, унiтазiв, умивальникiв, мийок). 

6. Ремонт електромережi iз замiною арматури (вимикачiв, розеток тощо), не 

придатної до експлуатацiї. 

7. Ремонт, замiна пошкодженого покриття пiдлоги. 

8. Ремонт штукатурки, стiн, стелi, перегородок. 

9. Ремонт дверей iз замiною окремих частин, ремонт стулок вiконних рам. 

10. Роботи з внутрiшнього опорядження квартири без пiдвищення iснуючого 

рiвня благоустрою - вiдновлення штукатурки, фарбування, часткова замiна 

облицювальної плитки, передбаченої проектом будiвництва, обклеювання 

звичайними шпалерами. 
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