
 

Проект рішення виконавчого комітету 

 

 

 

Від   29.01.2019 р.                                                                                           № 938 

м. Бурштин 

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого  

комітету від 31.10.2018 № 208  

«Про встановлення плати за  

соціальне житло в будинку № 11  

по вул. Петлюри, м. Бурштин» 

 

 

Розглянувши звернення мешканців будинку № 11 по вул. Петлюри (вхід. лист від 

04.01.2019 Ко-07) щодо встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій для наймачів соціального житла, керуючись ст. 28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги» та ст. 9 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», виконав-

чий комітет міської ради вирішив:  

 

1. Внести зміни в Додаток 3 до рішення виконавчого  комітету від 31.10.2018 № 

208 «Про встановлення плати  за соціальне житло  в будинку № 11 по вул. Петлюри 

м.Бурштин», виключивши з переліку та вартості  послуг з утримання будинку і споруд та 

прибудинкової території, з переліку і періодичності робіт при наданні  послуг з утримання 

будинку і споруд та прибудинкової території, із зведеного розрахунку тарифу на послуги з 

утримання будинку і споруд та прибудинкової території по вул. Петлюри,11 такі послуги:  

- прибирання прибудинкової території, 

- дезінсекція 

та викласти Додаток 3 в редакції Додатку 1 даного рішення (додається). 

 

2. На основі виключених послуг, вказаних в пункті 1 даного рішення, внести змі-

ни в пункт 4 рішення виконавчого комітету від 31.10.2018 № 208 «Про встановлення плати за 

соціальне житло в будинку № 11 по вул. Петлюри, м. Бурштин» та викласти його в такій ре-

дакції: «4. Встановити вартість послуг з утримання будинку і споруд та прибудинкової тери-

торії для наймачів соціального житла в будинку № 11 по вул. Петлюри з 01 лютого 2019 року 

в розмірі 4,0168 грн. за 1 м. кв. (Додаток 3).» 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника місь-

кого голови В. Гулика. 

 

 

Міський голова                                                                                         Роксолана Джура 

 

 

Підготувала: 

Завідувач сектору ЖКГ  

і обліку комунального майна                                                                    І. Бандура 

 

Погоджено: 

Перший заступник міського голови                                                         В. Гулик 

 

Юридичний відділ                                                            

 



Додаток № 1  

до проекту рішення 

 

 

 

 

Перелік та вартість послуг 

з утримання будинку і споруд та прибудинкової території по вул. Петлюри, 11 

 

№ 

з/п 

Види робіт Один. 

вим. 

Вартість послуг 

 

1 Вивезення твердих побутових відходів грн./кв. м 

заг. пл. 

0,7090 

2 Технічне обслуговування внутрішньо будинко-

вих мереж: 

гарячого водопостачання 

холодного водопостачання 

водовідведення 

централізованого опалення 

грн./кв. м 

заг. пл. 

1,0371 

3 Обслуговування вентиляційних каналів грн./кв. м 

заг. пл. 

0,0508 

4 Освітлення місць загального користування грн./кв. м 

заг. пл. 

1,0911 

5 Технічне обслуговування мереж електропоста-

чання 

грн./кв. м 

заг. пл. 

1,1288 

Тариф: 4,0168 

 

 

 

 

 

Перелік 

 і періодичність робіт при наданні послуг з утримання будинку і споруд та прибуткової 

території по вул. Петлюри, 11 

 

1. Вивезення побутових відходів - за графіком 

2. Технічне обсл-ня внутрібуд. мереж -2-4рази на рік відп. наказу №76 та №603 

3. Обслуговування вентиляційних каналів - прочистка – 1 раз в рік 

- техогляд – 1 раз в рік 

4. Технічне обслуговування та поточний ре-

монт мереж електропостачання 

- відповідно до наказу №603 та переліку 

робіт 

5. Поточний ремонт констр. елем. в внутр. буд. 

систем хол. і гар. водопост., водовідвед., техні-

чних пристроїв будинку та елементів зовн. 

опорядження  

- згідно графіку та наказу №603 

6. Освітлення місць загального користування - в міру необхідності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



продовження Додатку № 1  

до проекту рішення 

 

 

 

 

 

Зведений розрахунок тарифу на послуги 

з утримання будинку і споруд та прибудинкової території по вул. Петлюри, 11 

 

 Заг. 

площа 

Вивез. 

побут. 

відходів 

Техн. 

обслуг. 

внутріб. 

систем 

Димо-

вент. 

Освітл. 

місць заг. 

корист. 

Техніч. 

обслуг. 

ел. мереж 

Разом 

 272,2       

Собівартість, 

грн./кв.м 

 0,5792 0,8473 0,0414 0,9093 0,9221 3,2993 

Рентабель-

ність 

 0,0116 0,0170 0,0009 - 0,0185 0,0480 

Разом  0,5908 0,8643 0,0423 0,9093 0,9406 3,3473 

ПДВ  0,1182 0,1728 0,0085 0,1818 0,1882 0,6695 

Тариф  0,7090 1,0371 0,0508 1,0911 1,1288 4,0168 

 

 

 


