
УКРАЇНА 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 19 травня 2017 року № 307

м. Кропивницький

Про встановлення тарифів на 
житлово-комунальні послуги

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Закону України “Про житлово-комунальні 
послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 
“Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово- 
комунальні послуги”, рішення обласної ради від 29 вересня 2006 року № 61 
“Про управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ і міст області” (зі змінами і доповненнями), з метою ефективного 
використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і 
міст області

обласна рада 
ВИРІШИЛА:

1. Встановити тарифи на житлово-комунальні послуги для мешканців 
гуртожитку Кіровоградської обласної лікарні, розташованого по 
просп. Університетському, 2/5, у м. Кропивницькому, згідно з додатком.

2. Розмір плати за проживання в гуртожитку з розрахунку за ліжко- 
4 місце вважати як добуток тарифу, встановленого даним рішенням за 1 кв. м

загальної площі, на норму житлової площі для однієї особи в гуртожитку та 
коефіцієнта, що враховує співвідношення загальної площі до житлової.

3. Тарифи на житлово-комунальні послуги для мешканців 
гуртожитку вступають в дію через 15 днів з моменту їх оприлюднення.

4 .3 моменту встановлення тарифів, зазначених даним рішенням 
обласної ради, вважати таким що втратило чинність рішення Кіровоградської 
обласної ради від 05 грудня 2014 року № 685 “Про встановлення тарифів на
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житлово-комунальні послуги .

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію обласної ради з питань власності.

Голова обласної ради

>/СРА\У^

О.Чорноіваненко



Додаток
до рішення Кіровоградської
обласної ради
від 19 травня 2017 року
№ 307

Тарифи
на житлово-комунальні послуги 

для гуртожитку на 1 кв. м загальної площі

№
з/п

Вид послуги Вартість послуги (грн)

1 Прибирання сходових клітин 7,94

2 Вивезення побутових відходів (збирання, 
зберігання, перевезення, перероблення, 
утилізація, знешкодження та захоронения)

0,07

4 Витрати на опалення 11,27

5 Витрати на водопостачання 2,07

6 Витрати на водовідведення 1,66

7 Витрати на електроенергію 10,02

Всього 33,03


