
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

30 липня 2018 року                                                                  № 85 

 

Про встановлення тарифу на послуги 

з утримання будинку та прибудинкової  

території для житлового будинку № 3, 

вул.Молодіжна, смт Власівка  

м.Світловодськ, Кіровоградська область 

 

Розглянувши листи директора КП «Власівські мережі» МАТВІЙЦЯ В.В. 

від 25.05.2018 № 210, від 09.07.2018 № 291 щодо розгляду та встановлення 

тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій в зв'язку 

з підвищенням розміру заробітної плати з 01.01.2018 року, збільшення 

коефіцієнтів співвідношень тарифних ставок у Галузевій угоді на 2017-2018р.р., 

додатки до тарифу на послуги з утримання будинків та прибудинкових 

територій та економічно–обґрунтовані тарифи на кожний житловий будинок, 

відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28, частини 1 статті 52, частини 6 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статей 7 та 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного 

підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», Порядку 

формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.06.2011 № 869, Наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України 30.07.2012 № 390 

«Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік 

житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з 

обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції 

територіальних громад», виконавчий комітет Власівської селищної ради  

ВИРІШУЄ: 

1. Встановити економічно обґрунтований тариф у розмірі 4,52 грн./м
2 
 

загальної площі квартир будинку (без урахування затрат на послугу з вивезення 

та утилізації твердих побутових відходів) на послуги з утримання будинку та 

прибудинкової території мешканцям житлового будинку за адресою: 

будинок № 3, вул.Молодіжна, смт Власівка м.Світловодськ, Кіровоградська 

область. 



 

 

2. З дня введення в дію тарифу, встановленого даним рішенням, вважати 

таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Власівської 

селищної ради від 30.11.2017 № 239.  

3. Комунальному підприємству «Власівські мережі» оприлюднити дане 

рішення в газеті «Світловодськ вечірній» та на веб-сайті Власівської селищної 

ради. 

4. Тариф на послуги з утримання будинку та прибудинкової території 

ввести в дію через 15 днів з дня оприлюднення даного рішення в засобах 

масової інформації. 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Селищний голова                                                                        А.Г.БАБАЧЕНКО 


