
СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
Про структуру та розмір тарифу 

за утримання одно- і двоквартирних, 
багатоквартирних будинків 

та прибудинкових територій
Розглянувши інформацію постійної депутатської комісії 

з питань бюджету та податкової політики і депутатів, які брали 
участь у роботі цієї комісії, про порядок введення в дію тарифів 
на утримання одно- і двоквартирних та багатоквартирних будинків 
та прибудинкових територій (далі будинків) та керуючись Закона
ми України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус 
депутата міської ради" та Законом України “Про житлово-кому
нальні послуги”,

м і с ь к а  р а д а  
В И Р І Ш И Л А :

1. Визнати, що зареєстрований текст рішення міської ради № 
440-36-IV від 08.07.2004 не відповідає змісту прийнятого рішен
ня, згідно з протокольними записами 36 сесії від 08.07.2004.

2. Рішення міської ради № 440-36-IV від 08.07.2004 привести 
до відповідності згідно з протоколом 36 сесії від 08.07.2004, а саме:

1. Виконавчому комітету делегувати право опрацювати 
рішення про тарифи і ввести в дію після опублікування Закону.

2. Відділу економіки перевірити представлені розрахун
ки з візами всіх голів депутатських комісій.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на першого заступника міського голови Жигалло В.

3. Вказати виконавчому комітету та секретаріату ради на до
пущені недоліки в документаційному оформленні рішень міської 
ради та виконавчого комітету.

4. Створити депутатську контрольну комісію (далі комісію) з 
тарифів комунальних послуг у складі: Купний В. І. —  голова комісії, 
члени комісії: Єгоренко Ю.О., Задерей В.І., Чичкань І. І., Ісхаков
I.E., Острянін Ю.О., Почеп В.І.

5. Виконавчому комітету міської ради в термін до 06.04.2005 
надати комісії всю необхідну документацію щодо тарифів.

6. Комісії спільно з виконавчим комітетом, згідно з чинним за
конодавством України, провести аналіз наданих документів та до
II.04.2005 надати висновки та пропозиції до сесії міської ради.

7. Опублікувати дане рішення 44-ї сесії № 614-44-IV  від 
30.03.05. в газеті “Теледень-Славутич”.

Рішення сесії набуває чинності з 30.03.05.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на пер

шого заступника міського голови Жигалло В.К.


