
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 08.02.2023 № 43 

м. Золотоноша  

 

Про затвердження нарахування плати за 

користування гуртожитками комунальної власності 

Золотоніської міської територіальної громади на 2023 рік   
 

      Розглянувши лист управління житлово-комунального господарства 

(27.01.2023 № 204) щодо затвердження нарахування плати за користування 

гуртожитками комунальної власності Золотоніської міської територіальної 

громади на 2023рік , відповідно до Положення про порядок користування 

гуртожитками та Порядку нарахування плати за житлово-комунальні послуги в 

гуртожитках міста Золотоноша, враховуючи рішення міської ради від 22.12.2022 

№ 25-61/VIII „Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади на 

2023 рік” (23565000000) , керуючись п. 4 „аˮ ст. 28 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україніˮ, -  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Управлінню житлово-комунального господарства (Харін А.В.)  

проводити у 2023 році нарахування плати за користування гуртожитками 

комунальної власності Золотоніської міської територіальної громади згідно з 

додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та управління житлово – комунального 

господарства (Харін А.В.) 

 
 

Секретар  ради     Наталія СЬОМАК 
 

 
 

 

 

 

 

Артем Харін 23948 



Додаток 

до рішення  виконавчого комітету 

від 08.02.2023 № 43 

 

Розрахунок  витрат на утримання гуртожитку, 

що знаходиться  за адресою   по   вул. Привокзальна 11 А - 2  на  2023 рік 

 

Найменування   витрат 
Видатки за 

2022 рік , грн 

Фонд  оплати праці ( сторож )   0,00 

ЄСВ 22% 0,00 

Послуги з технічного обслуговування   обладнання котельні   

за адресою  м. Золотоноша вул. Привокзальна , 11 0,00 

Капітальний та поточний ремонт приміщення у 2022р 0,00 

Реконструкція гуртожитку, в т.ч. ПКД, експертиза ПКД, 

авторський та технічний нагляд (вікна) 0,00 

Господарські товари придбані  та були використані у 2022 

році при експлуатації  гуртожитку по вул. Привокзальна,11 4416,00 

Пелети  , використані  для  опалення приміщення 

гуртожитку по вул. Привокзальна ,11 у 2022 році  267344,00 

Витрати на утримання  всього гуртожитку на 1 добу  744,55 

(271760 / 365) .    

Щомісячно  витрати на утримання гуртожиків комунальної 

власності розраховуються відповідно до  Положення про 

порядок користування гуртожитками та Порядку 

нарахування плати за житлово-комунальні послуги в 

гуртожитках міста Золотоноша  із  урахуванням  кількості  

календарних днів  у місяці , в якому здійснюється 

нарахування  

  

Всього на рік  271760,00 

 

 

 

Керуючий справами  Оксана ШАКУРА 


