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На підставі статей 7, 13, 14, 21, 25 Закону України 
"Про житлово-комунальні послуги", враховуючи роз
рахунки планових доходів і витрат на 2008 рік кому
нального підприємства "Житлово-комунальний 
центр” (лист від 02.01.2008 № 3) на виконання влас
них функцій, з метою забезпечення беззбиткової 
діяльності по виконанню функцій єдиного замовника і 
єдиного розрахункового центру, забезпеченню спо
живачів у житловому фонді міста житлово-комуналь- 
ними послугами належного рівня та якості, які визна
чені діючими нормативно-правовими актами у сфері 
формування тарифів, керуючись статтею 30 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні",

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ М ІС ЬК О Ї РАДИ

ВИРІШИВ:
1. Встановити для комунального підприємства "Житлово- 

комунальний центр” рівні вартості виконання функцій 
єдиного замовника і єдиного розрахункового центру, 
забезпечення споживачів у житловому фонді міста житлово- 
комунальними послугами належного рівня та якості:

6 %  (в т.ч. ПДВ) - від розміру тарифів на послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій (крім 
технічного обслуговування ліфтів, дератизації і дезінсекції), 
послуги з вивезення та захоронения твердих побутових і 
негабаритних відходів (для населення);

4 %  (в т.ч. ПДВ) - від розміру тарифів на послуги з 
централізованого водопостачання та водовідведення (для 
населення);

3 %  (в т.ч, ПДВ) - від розміру тарифів на виробництво, 
транспортування та постачання теплової енергії для надання 
послуг з централізованого опалення' і постачання гарячої 
води (для населення).

2. Комунальному підприємству "Житлово-комунальний 
центр" (Жаболенко І.М.) здійснювати покриття витрат на 
виконання інших функцій (балансоутримання житлового 
фонду, забезпечення благоустрою загальноміських 
територій, утримання паспортного столу, гуртожитків та 
диспетчерського пункту, проведення капітальних ремонтів та 
забезпечення населення іншими видами послуг) за рахунок 
доходів від оренди приміщень комунальної власності, плати 
за проживання у гуртожитках, плати за послугу з утримання 
диспетчерського пункту у складі тарифів на утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій, відсотків від 
тарифів на технічне обслуговування ліфтів, дератизації і 
дезинсекції, реалізації платних послуг та коштів міського 
бюджету за окремими рішеннями міської ради.

3. Пункт 1 цього рішення набуває чинності з введенням в 
дію нових або скорегованих тарифів на відповідні житлово- 
комунальні послуги.

4. Комунальному підприємству "Житлово-комунальний 
центр" (Жаболенко І.М.) при формуванні нових або 
коригуванні діючих тарифів на житлово-комунальні послуги 
враховувати рівні вартості виконання власних функцій згідно 
з пунктом 1 цього рішення.

5. Рішення виконавчого комітету Славутицької міської ради 
від 17.11.2003 №  583 "Про механізм реформування житло- 
комунального господарства", від 15.02.2006 №  55 "Про 
продовження терміну дії рішення виконкому від 17.11.2003 № 
583” вважати такими, що втрачають чинність з введенням в 
дію нових або скорегованих тарифів на відповідні житлово- 
комунальні послуги.

6. Відділу інформації та зв'язків з громадськістю (Любива 
Л.М.) забезпечити оприлюднення даного рішення в міських 
засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Остряніна Ю.О.

Міський голова В.П. УДОВИЧЕНКО


