
Проект рішення 

Від 11.02.2021                                                                                                                            № 41 

Про встановлення плати за послугу  

з користування громадської вбиральні 

по вул.С.Бандери в м.Бурштин 

 

 

            Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 

Порядку формування тарифів на послуги з користування громадськими вбиральнями в 

населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 

№107, з метою належного утримання громадської вбиральні по вул.С.Бандери в м.Бурштин, 

що знаходиться на обслуговуванні КП «Житловик»,  виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 
 

1. Встановити плату за послугу з користування громадської вбиральні по вул.С.Бандери 

в м.Бурштин, що знаходиться на обслуговуванні КП «Житловик» в розмірі: 

- для дорослих – 5,00 грн. 

- для дітей шкільного, дошкільного віку – безкоштовно. 

 

2. КП «Житловик» (З.Шафрану) проінформувати мешканців міста шляхом розміщення 

даного рішення у приміщенні громадської вбиральні по вул.С.Бандери в м.Бурштин. 

 

3. Організаційному відділу міської ради (О.Кравчишин) забезпечити оприлюднення 

рішення виконавчого комітету на офіційному сайті міської ради. 

 

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання даного рішення 

покласти на відділ економіки і промисловості (М.Назар). 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Івана Драгуна. 

 

 

 

  Міський голова                                                                                               Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення виконкому міської ради 

«Про встановлення плати за послугу з користування громадської вбиральні 

по вул.С.Бандери в м.Бурштин» 

 

          1. Суб’єктом подання проєкту рішення виконкому Бурштинської міської ради  «Про 

встановлення плати за послугу з користування громадської вбиральні по вул. С.Бандери в 

м.Бурштин» на чергове засідання виконкому є відділ економіки і промисловості  міської ради. 

 

2. Розробником проекту рішення та  відповідальною особою за супровід  даного проекту 

рішення є начальник відділу економіки і промисловості Марія Назар. 

3.  Обгрунтування прийняття рішення.  

З метою належного утримання громадської вбиральні по вул.С.Бандери в м.Бурштин, що 

знаходиться на обслуговуванні КП «Житловик» та наданих статутних повноважень 

комунального підприємства, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

формування тарифів на послуги з користування громадськими вбиральнями в населених 

пунктах  від 24.02.2016 №107, відповідно до статті 10 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів» до повноважень міських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою 

населених пунктів, зокрема, належить:  створення в разі необхідності органів і служб для 

забезпечення здійснення благоустрою населених пунктів, а також визначення повноважень 

цих органів (служб). 

Громадська вбиральня по вул.С.Бандери, як об'єкт нерухомого майна  знаходиться на 

балансі КП «Житловик» для виконання функцій, покладених на комунальні підприємства.       

Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів» фінансування місцевих програм з благоустрою населених пунктів проводиться за 

рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. 

Відповідно до заходів Програми благоустрою та розвитку комунального господарства 

міста Бурштин і села Вигівка на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Бурштинської міської 

ради від 27.11.2019 №12/84-19 кошти міського бюджету спрямовуються на забезпечення 

утримання та обслуговування громадського туалету (оплата праці працівнику громадського 

туалету). 

Розрахунок плати за  послугу з користування громадської вбиральні розраховано як 

часткове відшкодування витрат з основної заробітної плати працівника, діяльність якого 

безпосередньо пов’язана з наданням послуг з користування громадської  вбиральні за спільним 

обговоренням із КП «Житловик»: 4000,0 грн. : 30 дн. : 26 відвідувань = 5,00 грн. 

4. Прийняття даного рішення сприятиме покращенню якості надання послуг з 

користування громадської вбиральні та безперебійного надання послуг мешканцям і гостям 

міста, виплаті заробітної плати працівнику згідно із законодавчо встановленого рівня, а також  

сприятиме вирішенню нагальних проблем в економічній та соціальній сферах.  

 

5.  Реалізація даного проєкту рішення не потребує витрат місцевого бюджету. 

  

 

 Начальник відділу економіки і промисловості                                                          Марія Назар 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту: 

Нач. відділу економіки і промисловості:                                       Марія Назар  11.02.2021 

 

Погоджено: 

Перший заступник міського голови                                                Ростислав Стасько 11.02.21 

 

Нач. фінансового відділу                                                                  Ольга Петровська 11.02.21 

 

Нач. юридичного відділу                                                                   Марія Михайлишин 11.02.21 

 

Нач. загального відділу                                                                      Марія Яцик 11.02.21 

 

Керуюча справами виконкому                                                           Надія Кицела 11.02.21 

  


