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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 29 січня 2015 року                  № 002                              смт. Воловець
                  
Про затвердження відкоригованих тарифів на послуги по утриманню будинків та прибудинкових територій

Розглянувши пропозиції КП ВС «Водоканалсервіс» від 19.01.2015 р. № 10 по коригуванню економічно обґрунтованих норм витрат на утримання будинків та прибудинкових територій, що включаються до квартирної плати, розрахованих згідно Постанови КМУ від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», керуючись ст. 7, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком Воловецької селищної ради вирішив:

	Затвердити відкориговані економічно обґрунтовані норм витрат на утримання будинків та прибудинкових територій (додаток 1) і ввести в дію в терміни згідно законодавства тарифи на послуги КП ВС «Водоканалсервіс» по утриманню будинків та прибудинкових територій у розмірі: 

№ п/п
Споживачі
Послуга
Тариф, грн



без ПДВ
з ПДВ
1
Населення
утримання будинків та
прибудинкових територій (квартирна плата за 1 м2  загальної площі)
0,73
0,88
	Рішення виконавчого комітету від 28.05.2014 р. № 50 «Про затвердження тарифів на послуги по утриманню будинків та прибудинкових територій» визнати таким, що втратило чинність.
	Відновити чинність рішення виконавчого комітету від 26.06.2012 р. № 100 «Про затвердження тарифів на послуги по утриманню будинків та прибудинкових територій».
	Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови по виконавчій роботі Грига С.В.



Селищний голова                                                              В.В. Панасович


Додаток 1
до рішення виконавчого комітету 
Воловецької селищної ради 
від 29.01.2015 р. № ххх 

НОРМАТИВНІ ВИТРАТИ
на утримання будинків та прибудинкових територій, що включаються до
квартирної плати по комунальному підприємству Воловецький селищний 
«Водоканалсервіс» на 2015 рік

№ п/п
Перелік робіт з утримання будинків та прибудинкових територій
Сума в грн.
1.
Вивезення твердих побутових відходів
0,3801 
2.
Електроенергія на освітлення сходових кліток
0,0600 
3.
Обслуговування внутрібудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення

0,1808 
4.
Обслуговування димовентканалів
0,0429 
5.
Поточний ремонт столярних виробів.
0,0690 

РАЗОМ:
0,7329 

ПДВ 20%
0,1466 

Всього за 1 м2 загальної площі квартири
0,88


Директор КП ВС «Водоканалсервіс»                                        О.М. Савчин

Розробив 
економіст КП ВС «Водоканалсервіс»                                       Л.В. Мумряк



