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ВИКОНАВЧОГО   КОМІТЕТУ   КІРОВОГРАДСЬКОЇ   МІСЬКОЇ    РАДИ 
 

 від „ 06 ” червня     2012 року                                                                    № 459 
 

                
 
 
Про встановлення КП ЖЕКу № 4 тарифів 
на  послуги   з   утримання    будинків  і 
споруд   та   прибудинкових   територій 

 
       Керуючись ст. 140, 146  Конституції України, ст. 28  Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7, 31, 32 Закону України “Про 
житлово-комунальні  послуги”,  постановою Кабінету  Міністрів  України  
від 01 червня 2011 року № 869 „Про забезпечення єдиного підходу до 
формування тарифів на житлово-комунальні послуги”, рішенням 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 11 жовтня 2011 року 
№ 1042, на підставі звернення  КП ЖЕКу № 4, листів Головного управління 
житлово-комунального господарства  від  27 грудня  2011  року  № 1904 та 
від 25 квітня 2012 року № 767 виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
В И Р І Ш И В: 

   
      1. Встановити КП ЖЕКу № 4 (далі – виконавець   послуг) тарифи на 
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій згідно  з 
додатком 1.   
   
      2. Встановити КП ЖЕКу № 4 тарифи на послуги з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій для бюджетних установ в житлових 
будинках згідно  з додатком 2. 
 
      3. Встановити КП ЖЕКу № 4 тарифи на послуги з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій для інших споживачів в житлових 
будинках згідно  з додатком 3.   
   
      4. Рекомендувати виконавцю послуг: 
      укласти договори про надання послуг з утримання будинку та                     
прибудинкової території зі споживачами у відповідності з новими тарифами; 
      у разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, відхилення їх 
кількісних і якісних показників від нормативних проводити перерахунок 
розміру плати.   
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       5. Дозволити виконавцю послуг у разі потреби під час виконання робіт 
здійснювати перерозподіл витрат у структурі тарифів на послуги без зміни 
загального обсягу таких витрат та з урахуванням фактичної вартості наданих 
послуг у межах встановлених тарифів після погодження з Головним 
управлінням житлово-комунального господарства Кіровоградської міської 
ради.   

  
      6. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 2, 3, 5, рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 25 січня  2010 року  
№ 51 «Про затвердження КРЕПу № 4 тарифів на послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій» та пункт 3 рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 6 квітня 2010 року   
№ 296 «Про внесення доповнень та змін до рішень виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 14 січня 2010 року № 15 та від 25 січня  
2010 року № 51». 
    

     7. Рішення вступає в дію через 15 днів після оприлюднення його в 
місцевих друкованих засобах масової інформації. 

 

 
Міський голова                                                                                     О.  Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ященко  24 34 93 

  



 
 
 
 
 
 

   
 
 


