
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 01.02.2022 № 17-29/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до Положення про порядок користування гуртожитками та 

Порядку нарахування плати за житлово-комунальні послуги в гуртожитках 

міста Золотоноша  

 

Розглянувши лист управління житлово-комунального господарства 

(10.01.2022 №55) щодо внесення змін до Положення про порядок користування 

гуртожитками та Порядку нарахування плати за житлово-комунальні послуги в 

гуртожитках міста Золотоноша, керуючись ст. 25, п. 22. ч. 1 ст. 26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада  вирішила: 

 

1. Внести зміни до Положення про порядок користування гуртожитками та 

Порядку нарахування плати за житлово-комунальні послуги в гуртожитках 

міста Золотоноша, затвердженого рішенням міської ради від 23.06.2020 

№ 53-8/VII, виклавши у додатку 2 пп. 2.1, 2.2  п. 2 в новій редакції згідно з 

додатком. 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 23.03.2021 

№5-21/VІІІ „Про внесення змін до Положення про порядок користування 

гуртожитками та Порядку нарахування плати за житлово-комунальні послуги в 

гуртожитках міста Золотоноша”. 

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику міського 

голови Флоренку О.А., контроль за виконанням рішення покласти на постійну 

комісію з питань будівництва, землеустрою, житлово-комунального 

господарства, благоустрою та навколишнього середовища (Зоря М.А.). 

 

 

Секретар  ради         Наталія СЬОМАК 
 

 

 

 

 

 
Артем Харін 23948 
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Додаток 

до рішення міської ради  

від 01.02.2022 № 17-29/VIII 

 

Порядок 

нарахування плати за житлово-комунальні послуги в гуртожитках міста 

Золотоноша 

 

2. Визначення розміру плати за житлово-комунальні послуги в 

гуртожитку для нарахування її мешканцям гуртожитку. 

2.1. При визначенні розміру плати за послуги з управління гуртожитком 

(квартплата) у 2022 році враховується житлова площа, що перебуває у 

власності або наймі фізичної чи юридичної особи або декількох осіб (які не 

перебувають у сімейних відносинах), або сім’ї. Розмір плати обчислюється як 

добуток запланованих витрат на утримання на 1 добу та % площі займаної 

кімнати  у загальній  площі гуртожитку: 

Pji = (By/365) * ((Sji+ Smsk )* 100/S), де 

Pji – розмір плати (грн.), 

S  – загальна  площа гуртожитку (кв.м.), 

Sji – площа займаної кімнати (кв.м.), 

Smsk – площа місць спільного користування (із розрахунку кількості 

мешканців), 

By- витрати на утримання гуртожитку за попередній рік до яких 

включено: заробітну плату, внески до Пенсійного фонду України та інших 

фондів соціального страхування, нарахування на оплату праці; витрати за 

обслуговування котельні, витрати на капітальний ремонт та (або) 

реконструкцію як самого приміщення гуртожитку, так і його мереж 

(водопостачання, водовідведення, електропостачання, тощо), вартість 

господарчих товарів, що були використані при експлуатації вищевказаного 

об’єкта комунальної власності, вартість енергоносіїв, що забезпечують 

опалення приміщення гуртожитку (грн.) 

2.2. Витрати, що відносяться до послуг з теплопостачання включені до 

плати за послуги з управління гуртожитком. 
 

 

 

Секретар ради       Наталія СЬОМАК 

 

 


