
 
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від «27» травня 2014 року                       № 273 
 
 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради  
від 14.11.2013 року № 607 
«Про надання дозволу на передачу 
житлового будинку по вул. Короленка, 62» 
 
 Керуючись ст. 140, 144 Конституції України, ст. 4 Європейської хартії 
місцевого самоврядування, ст. 17, 52, підпунктом 2  п. «а» ст. 28 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7, 31 Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги», зважаючи на постанову Кабінету 
Міністрів України від 21.08.2013 року № 602 «Деякі питання формування та 
встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги»,  що набрала 
чинності 03.09.2013 року, якою затверджені зміни, що вносяться до постанов 
Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року № 1010 «Про 
затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення 
побутових відходів» і від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення 
єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», 
враховуючи рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради              
від 14.11.2013 року № 607 «Про надання дозволу на передачу житлового 
будинку по вул. Короленка, 62», клопотання комунального ремонтно-
експлуатаційного підприємства № 11від 26.12.2013 року № 593, з метою 
ефективного обслуговування житлового будинку, утримання в належному 
санітарному та технічному стані виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради 

ВИРІШИВ: 
 

  Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 14 листопада 2013 року № 607 «Про надання дозволу на 
передачу житлового будинку по вул. Короленка,62», а саме: 
           пункт 3 викласти в наступній редакції: «3. Застосувати тимчасово 
тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій, що надає КРЕП № 11 для житлового будинку по                                   
вул. Короленка, 62, в розмірі тарифу, що погоджений рішенням виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 14 вересня 2009 року № 1043 «Про 



2 
погодження Кіровоградській міській лікарні швидкої медичної допомоги 
тарифів на послуги з утримання будинку та прибудинкової території по                  
вул. Короленка, 62», що діяв для цього будинку, коли зазначений будинок 
перебував на балансі комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня»;  
             доповнити рішення пунктами 4,5,6, а саме: 
              «4. Визначити, що тимчасовий тариф діє з 14 листопада 2013 року, до 
встановлення КРЕПом № 11 тарифу на послуги з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій, розрахованого згідно з вимогами 
чинного законодавства»;  
              «5. КРЕПу № 11 розрахувати тариф для житлового будинку по                    
вул. Короленка, 62 згідно із Порядком формування тарифів на послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України  від 01.06.2011 року № 869 «Про 
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на              
житлово-комунальні послуги», та надати його для встановлення на засідання 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради»; 
              «6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з 
розподілом функціональних обов’язків.»  
 
 
 
Міський голова                                                                              О. Саінсус 
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