
Проект рішення 

 

Від 27.10.2021 р.                                                                                              №228 

м. Бурштин 

 

Про встановлення плати за  

соціальне житло в будинку № 11  

по вул. Петлюри, м. Бурштин 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 № 155 «Про 

затвердження Порядку розрахунку плати за соціальне житло», керуючись пунктом 6-¹ 

розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 9 Закону 

України «Про житловий фонд соціального призначення», виконавчий комітет міської ради  

вирішив: 

1. Затвердити для наймачів соціального житла в будинку № 11 по вул. Петлюри: 

1.1. нормативи питного водопостачання в розмірах: 

- холодної води – 1,2 м. куб в місяць на 1 людину; 

- гарячої води – 1,5 м. куб в місяць на 1 людину; 

- водовідведення – 2,7 м. куб в місяць на 1 людину. 

1.2. норму річного споживання теплової енергії на опалення 1 м. кв. 

опалювальної площі в розмірі 0,166 Гкал. 

2. Затвердити коефіцієнт споживчої якості квартири (будинку) по вул. Петлюри, 

11 в розмірі 1,45 (Додаток 1). 

3. З 01.11.2021 встановити плату за наймання соціального житла в будинку № 11 

по вул. Петлюри за формулою згідно з  Додатком 2: 

- для квартири № 1 у розмірі 107,10 грн. на місяць; 

- для квартири № 2 у розмірі 212,12 грн. на місяць; 

- для квартири № 3 у розмірі 146,29 грн. на місяць; 

- для квартири № 4 у розмірі 169,28 грн. на місяць; 

- для квартири № 5 у розмірі 123,30 грн. на місяць; 

- для квартири № 6 у розмірі 94,04 грн. на місяць; 

- для квартири № 7 у розмірі 68,96 грн. на місяць; 

- для квартири № 8 у розмірі 319,22 грн. на місяць; 

- для квартири № 9 у розмірі 54,86 грн. на місяць; 

- для квартири № 10 у розмірі 126,96 грн. на місяць. 

4. Встановити ціну послуги з управління багатоквартирним будинком для 

наймачів соціального житла в будинку № 11 по вул. Петлюри з 01.11.2021 в розмірі 8,27 грн. 

за 1 м. кв. (Додаток 3). 

5. Вартість послуг з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, послуг з постачання теплової енергії та послуг з постачання гарячої води для 

наймачів соціального житла в будинку № 11 по вул. Петлюри встановлюється відповідно до 

діючих тарифів для населення. 

6. Рішення виконавчого комітету від 31.10.2018 № 208 «Про встановлення плати 

за соціальне житло в будинку № 11 по вул. Петлюри, м. Бурштин» та від 30.01.2019 № 9 

«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»» 

визнати такими, що втратили чинність. 

7. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ростислава Стаська. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Василь АНДРІЄШИН 



Додаток 1 

до проекту рішення  

виконавчого комітету 

від ____________ № ______ 

 

 

 

 

Розрахунок 

коефіцієнта споживчої якості квартири (будинку) по вул. Петлюри, 11 

 

 

Коефіцієнт споживчої якості квартири (будинку) встановлено відповідно до 

Порядку визначення коефіцієнтів споживчої якості квартир (будинків), що підлягають 

приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  08.10.1992 № 572 

«Про механізм впровадження Закону України «Про приватизацію державного житлового 

фонду»». 

 

Кя = 1 + К1 + К2 + К3 + К4, 

 

де К1 – місце знаходження житлового будинку; 

 

К1 = 0,0 – район прилеглий до центрального; 

 

К2 – санітарно-гігієнічні показники; 

 

К2 = 0,0 – рівень шуму, загазованість і інші види забруднення відповідають нормативним; 

 

К3 – матеріал будинку; 

 

К3 = 0,5 – стіни з цегли; 

 

К4 – рівень благоустрою;  

 

К4 = - 0,05 – відсутній один з видів благоустрою (газопостачання); 

 

Кя = 1 + 0,0 + 0,0 + 0,5 – 0,05 = 1,45  

 

 

Начальник відділу житлово-комунального 

господарства і обліку комунального майна                                                           Ірина ГЕРТ 

 



Додаток 2 

до проекту рішення  

виконавчого комітету 

від ____________ № ____ 

 

 

 

Розрахунок 

плати за наймання соціального житла в будинку № 11 по вул. Петлюри 

 

 

Даний розрахунок здійснено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 07.02.2007 № 155 «Про затвердження Порядку розрахунку плати за соціальне житло». 

 

Плата за наймання соціального житла обчислюється  виходячи з балансової 

вартості житлового будинку певної групи капітальності з урахуванням строку служби цього 

будинку за формулою  

 

Пн = Б : С : 12 міс. : Sзп х S х K1,  

 

де Пн - плата за наймання соціального житла;  

 

Б - балансова вартість житлового будинку;  

 

Б = 2117590,73 грн. – балансова вартість житлового будинку; 

 

С -  строк служби житлового будинку. Класифікація житлових будинків  за капітальністю та 

строки їх служби визначаються Мінбудом;  

 

С = 125 років – визначений відповідно до наказу Державного комітету будівництва, 

архітектури та житлової політики України від 30.09.1998 № 215 «Про затвердження Єдиного 

класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного 

обладнання» для третього та четвертого класу будинку. 

 

Sзп -  загальна площа будинку житлового фонду соціального призначення;  

 

Sзп = 391,80 кв. м – загальна площа житлового будинку по вул. Петлюри, 11; 

 

S - загальна площа приміщення, зайнятого наймачем та членами його сім'ї;  

 

K1 - коефіцієнт споживчої якості квартири (будинку); 

 

К1 = 1,45 – коефіцієнт споживчої якості квартири (будинку) встановлюється відповідно до 

Порядку визначення коефіцієнтів споживчої якості квартир (будинків), що підлягають 

приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  08.10.1992 № 572 

«Про механізм впровадження Закону України «Про приватизацію державного житлового 

фонду»». 

 

Пн = 2117590,73 : 125 : 12 : 391,80 х S х 1,45  

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального 

господарства і обліку комунального майна                                                           Ірина ГЕРТ 

 

 



 

Додаток 3 

до проекту рішення  

виконавчого комітету 

від ____________ № ______ 

 

РОЗРАХУНОК 

вартості послуги з управління будинком в гуртожитку по вул.Петлюри, 11 

 Петлюри, 11 
Площа  

 

 Тип приміщень  

 квартири, кімнати 391,80   

 нежитлові приміщення 0,00   

 ВСЬОГО 391,80   

      

 Статті надходжень та витрат Примітки 

Сума на 1 

місяць, 

грн. 

Вартість по 

складових, 

грн. на 1 м2 

І. Надходження всього: (1+2+3)  3 240,19  

 в тому числі:    

1. 
Утримання будинку та прибудинкової 

території в тому числі: 
 3 240,19  

 
надходження від власників і наймачів 

житлових приміщень 
 3 240,19  

 
надходження від власників і орендарів 

нежитлових приміщень 
 0,00  

2. Інші надходження  0,00  

     

ІІ. 
Витрати  на утримання будинку та 

прибудинкової території  ВСЬОГО: 
 3 103,57  

 в тому числі:    

1 
Обслуговування (утримання) аварійно-

диспетчерської служби 

договірна 

ціна 
70,00 0,17866 

2 
Обслуговування димових та вентиляційних 

каналів 

договірна 

ціна 
50,00 0,12762 

3 Витрати води для миття Додаток 9 12,18 0,03109 

4 

Освітлення місць загального користування і 

підвалів та підкачування води, купівля 

електроенергії для забезпечення 

функціонування спільного майна гуртожитку 

Додаток 8 430,25 1,09814 

5 

Прибирання прибудинкової території, 

прибирання і вивезення снігу, посипання 

частини прибудинкової території, 

призначеної для проходу та проїзду, 

протиожеледними сумішами 

 1 375,78 3,51143 

 
Нормативна кількість РКП на прибирання 

прибудинкової території 

орієнтовн

ий 

штатний 

розклад 

0,18  

 Заробітна плата РКП =  1 080,00 2,75651 



кількість 

РКП*з.п. 

згідно 

штатного 

розкладу 

Д.4 

 Нарахування на ФЗП 22% 237,60 0,60643 

 
Засоби виробництва та матеріали на 

прибирання 

Додаток 

5(без 

ПДВ) *  

кількість 

РКП 

37,73 0,09631 

 Спецодяг РКП 

Таб.5(без 

ПДВ)*кіл

ькість 

РКП 

20,44 0,05218 

6 

Прибирання приміщень загального 

користування, прибирання підвалу, технічних 

поверхів та покрівлі 

 307,24 0,78418 

 
Нлрмативна кількість РКП на прибирання 

МЗК 

орієнтовн

ий 

штатний 

розклад 

0,04  

 Заробітна плата РКП 

= 

кількість 

РКП*з.п. 

згідно 

штатного 

розкладу 

Д.4 

240,00 0,61256 

 Нарахування на ФЗП  52,80 0,13476 

 
Засоби виробництва та матеріали на 

прибирання 

Додаток.5

(без ПДВ) 

* кількість 

РКП 

10,53 0,02688 

 Спецодяг РКП 

Додаток 

5(без 

ПДВ)* 

кількість 

РКП 

3,91 0,00997 

7 

Технічне обслуговування 

внутрішньобудинкових систем: холодного, 

гарячого водопостачання, водовідведення, 

теплопостачання, зливової каналізації 

 433,19 1,10564 

 Нормативна кількість сантехніків 

орієнтовн

ий 

штатний 

розклад 

0,04  

 Заробітна плата сантехніка 

=  

кількість 

сантехнікі

в*з.п. 

згідно 

Додаток 4 

326,65 0,83371 

 Нарахування на ФЗП  71,86 0,18342 



 
Засоби виробництва та матеріали на 

обслуговування 

Додаток.5

(без ПДВ) 

*  

кількість 

сантехнікі

в і 

газозварн

иків 

29,60 0,07554 

 Спецодяг 

Додаток 

5(без 

ПДВ)* 

кількість 

сантехнікі

в і 

газозварн

иків 

5,08 0,01297 

8 

Технічне обслуговування та поточний ремонт 

мереж електропостачання  та 

електрообладнання 

 99,20 0,25319 

 Нормативна кількість електриків 

орієнтовн

ий 

штатний 

розклад 

0,01  

 Заробітна плата електрика 

= 

кількістье

лектриків

*з.п. 

згідно 

Додаток 4 

71,59 0,18271 

 Нарахування на ФЗП  15,75 0,04020 

 
Засоби виробництва та матеріали на 

обслуговування 

Додаток.5

(без ПДВ) 

* кількість 

електриків 

11,00 0,02808 

 Спецодяг 

Додаток 

5(без 

ПДВ)*кіл

ькість 

електриків 

0,86 0,00220 

9 

Поточний ремонт внутрішньобудинкових 

систем: холодного, гарячого водопостачання; 

водовідведення;теплопостачання; зливової 

каналізації; поточний ремонт конструктивних 

елементів, технічних пристроїв будинку 

 295,73 0,75481 

 Нормативна кількість сантехніків 

орієнтовн

ий 

штатний 

розклад 

0,01  

 Нормативна кількість малярів, покрівельників 

орієнтовн

ий 

штатний 

розклад 

0,01  

 Заробітна плата сантехніка 

=  

кількість 

сантехнікі

в*з.п. 

81,66 0,20843 



згідно 

Додаток 4 

 Нарахування на ФЗП  17,97 0,04585 

 Заробітна плата маляра, покрівельника 

=  

кількість 

газозварн

иків*з.п. 

згідно 

Додаток 4 

143,17 0,36542 

 Нарахування на ФЗП  31,50 0,08039 

 
Засоби виробництва та матеріали на 

обслуговування 

Додаток.5

(без ПДВ) 

*  

кількість 

сантехнікі

в і 

газозварн

иків 

18,89 0,04822 

 Спецодяг 

Додаток 

5(без 

ПДВ)* 

кількість 

сантехнікі

в і 

газозварн

иків 

2,54 0,00649 

10 Дератизація, дезінсекція 

за 

договором 

з банком 

30,00 0,07657 

 
Всього Витрати  на утримання будинку та прибудинкової 

території 
3 103,57 7,92131 

ІІІ. Винагорода управителя 136,62 0,34870 

ІV. ВСЬОГО ПОСЛУГА З УПРАВЛІННЯ БУДИНКОМ 3 240,19 8,27001 

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального 

господарства і обліку комунального майна                                                           Ірина ГЕРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради  

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

Бурштин» 

 

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

встановлення плати за соціальне житло в будинку № 11 по вул. Петлюри, м. Бурштин» є 

виконавчий орган Бурштинської міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Даний проект рішення Бурштинської міської ради «Про встановлення плати за 

соціальне житло в будинку № 11 по вул. Петлюри, м. Бурштин» розроблений у зв’язку  

реформуванням КП «Житловик». 

 

3. Мета прийняття проекту рішення. 

Метою прийняття даного проекту є забезпечення належного утримання житлових 

будинків соціального призначення та їх прибудинкових територій. 

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 № 155 «Про затвердження 

Порядку розрахунку плати за соціальне житло», пункт 6-¹ розділу VI Прикінцеві та перехідні 

положення Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та ст. 9 Закону України «Про житловий фонд соціального 

призначення». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

6. Доповідач: начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна Ірина Герт. 

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                               Ірина ГЕРТ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Герт 

27.10.2021 

 

Погоджено: 

Перший заступник міського голови                                                               Р. Стасько 

27.10.2021 

 

Юридичний відділ                                                                                            

27.10.2021 

 

Загального відділ                                                                       

27.10.2021 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                                      Н. Кицела 

27.10.2021 

 

 

 


