
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 31.08.05 № 248                                                                м.Ужгород

Про плату за проживання
у гуртожитках

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  11.05.05  №
342  “Про  внесення  змін  у  додаток  до  постанови  Кабінету  Міністрів
України від 25.12.96  № 1548 та визнання такими, що втратили чинність,
деяких  постанов  Кабінету  Міністрів  України”  в  частині  встановлення
плати  за  проживання  в  гуртожитках  громадян,  відповідного
розпорядження  голови  облдержадміністрації  від  14.07.05  №  404,
керуючись  ст.28  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в
Україні”  та  у  зв’язку  із  зростанням  вартості  житлово-комунальних
послуг, що надаються мешканцям гуртожитків,

виконком міської ради ВИРІШИВ:

1. Встановити  граничний  розмір  плати  за  проживання  громадян,
іноземців  та  осіб  без  громадянства,  які  перебувають  в  Україні  на
законних  підставах,  у  гуртожитках  підприємств,  установ  і  організацій
комунальної  форми  власності  з  урахуванням  благоустрою  будинків
гуртожитків  та  затверджених  норм  споживання  холодної  і  гарячої
води, за одне ліжко-місце за місяць:
1.1. В розмірі  39  грн.  протягом  опалювального  періоду  та  19  грн.  -  у

неопалювальний  період  для  гуртожитків  облаштованих
загальними душовими, відповідно до розрахунку, додаток 1.

1.2. В розмірі  42  грн.  протягом  опалювального  періоду  та  22  грн.  -  у
неопалювальний період для гуртожитків облаштованих душовими
у всіх житлових кімнатах, відповідно до розрахунку, додаток 2.

1.3. В розмірі  47  грн.  протягом  опалювального  періоду  та  27  грн.  -  у
неопалювальний період для гуртожитків із загальними кухнями та
блоками  душових  на  поверхах  при  житлових  кімнатах  в  кожній
секції будинку, відповідно до розрахунку, додаток 3.

2. Зазначений  розмір  плати  за  проживання  в  гуртожитку  враховує
оплату  послуг  водо-,  тепло-,  та  газопостачання,  водовідведення,  а
також  послуг,  що  пов’язані  з  утриманням  житлових  приміщень  -
вивезення  сміття,  поточний  ремонт  і  технічне  обслуговування



внутрішньобудинкових  мереж  водо-  і  теплозабезпечення,
дезинфекцію  та  дератизацію,  поточний  ремонт  покрівлі,  підвалів,
під’їздів, і зменшуються:
2.1. У разі відсутності газопостачання -на 1,86 грн.,  теплопостачання -

на 19,71 грн.
2.2. У  разі  відсутності  гарячого  водопостачання  -на  5,38  грн.,  від

передбаченого  п.1.1.  рішення,  відповідно  на  6,79  грн.  -у  п.1.2.,  і
на 9,59 грн. - у п.1.3.

2.3. У  разі  відсутності  газопостачання  та  гарячого  водопостачання  -
на  8,86  грн.,  від  передбаченого   п.1.1.  рішення,  відповідно  на
10,27 грн. - у п.1.2. і на 13,07 грн. - у п.1.3.

3. Оплата  за  спожиту  електроенергію  враховується  у  вартість
проживання  у  гуртожитку  понад  встановлений  п.1.  цього  рішення
граничний  розмір  плати,  виходячи  з  фактичного  обсягу  споживання
електроенергії  згідно з показниками лічильника та діючого  тарифу  на
електроенергію.

4. Плата  за  ліжко-місце  справляється  з  громадян,  які  спільно
користуються  житловою  площею  і  не  перебувають  у  сімейних
стосунках.  У  разі  проживання  сім’ї,  одиноких  громадян  в  окремій
кімнаті  гуртожитку  для  одиноких  громадян,  або  в  гуртожитку  для
проживання  сімей,  плата за  проживання  (квартирна  плата)  і  вартість
комунальних  послуг  сплачуються  за  тарифами  і  нормами,  що
встановлені рішеннями виконкому міської ради.

5. Рекомендувати підприємствам,  установам  і  організаціям  інших  форм
власності  при  нарахуванні  плати  за  проживання  у  гуртожитках
керуватись цим рішенням.

6. Дане  рішення  набирає  чинності  з  03  вересня   2005  року  і  підлягає
опублікуванню в пресі.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на в.о.заступника  міського
голови Синишина А.А.

Міський голова                                                                В.В.Погорєлов


