
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22 травня 2018 року                                  м. Біла Церква                                         № 220 

 

Про встановлення тарифів на послуги з утримання  

будинків і споруд та прибудинкових територій гуртожитків  

міста, які перебувають на балансі комунального підприємства  

Білоцерківської міської ради  «Міська служба замовника» 

 

Розглянувши подання департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 07 травня 2018 року № 811, відповідно до п.п. 2, 3 ч. 1               

ст. 15 Житлового Кодексу Української РСР, пп.2 п. «а» ст.28, пп.1 п. «а» ст. 30  Закону  

України  «Про  місцеве  самоврядування  в Україні», ст.ст. 7, 13 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги», п.10 ч.1 ст.18 Закону України «Про забезпечення реалізації 

житлових прав мешканців гуртожитків», п.п. 4, 7 розділу ІІІ Положення про гуртожитки, 

затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку,  будівництва  та  житлово-

комунального господарства України від 27 квітня 2015р. № 84, п. 7 Правил користування 

приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, затверджених Постановою Кабінету 

Міністрів України від 08 жовтня 1992 р. № 572, рішення Білоцерківської міської ради  від 

27 квітня 2018 року № 2187-50-VII «Про визначення  виконавця послуг з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій   гуртожитків, які перебувають у власності 

територіальної громади  міста Біла Церква, та  безоплатну передачу їх з балансу житлово-

експлуатаційних контор міської ради  №№ 1, 6, 7 на баланс комунального підприємства 

міської ради «Міська служба замовника», рішення Білоцерківської міської ради  від 24 

лютого 2007 року № 238 «Про делегування повноважень щодо встановлення цін/тарифів 

на житлово-комунальні послуги виконавчому комітету міської ради»,  виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

1. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Міська служба 

замовника» в термін до 10 червня 2018 року здійснити у відповідності до чинного 

законодавства України розрахунок тарифів на послуги  з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій гуртожитків міста, які перебувають на його балансі, для 

кожного будинку окремо. 

2.   На період здійснення заходів з розрахунку, оприлюднення та встановлення 

відповідних тарифів для кожного гуртожитку окремо встановити комунальному 

підприємству Білоцерківської міської ради «Міська служба замовника» тариф на послуги 

з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій гуртожитків міста, які 

перебувають на його балансі, у розмірах, визначених  рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 23 січня 2018 року № 39 «Про встановлення тарифів на 

послуги з утримання будинків та прибудинкових територій комунальних підприємств 

міської ради житлово-експлуатаційних контор № 1, 6, 7, розрахованих шляхом 

коригування діючих тарифів». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

Міський голова                                                                                                      Г. Дикий 


