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У К Р А Ї Н А
ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
	
18.02.2021                                             №  84          

Про погодження  КП Готель
«Шпола-центр» Шполянської міської 
ради ОТГ тарифів на надання послуг
 
               Відповідно до  підпункту 2 пункту «а» ст.28 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист директора КП Готель «Шпола-центр»  від 20.01.2021№01-23   щодо погодження зміни тарифів на надання послуг з проживання та прання з метою підвищення якості надання послуг, стабілізації фінансово-економічного стану комунального підприємства, враховуючи зростання мінімальної заробітної плати, вартості енергоносіїв, матеріальних ресурсів на підставі наданих розрахунків на послугу з проживання та прання,
	
виконавчий комітет міської ради вирішив:

	Погодити з 01.03.2021 року КП Готель «Шпола-центр» Шполянської міської ради ОТГ тарифи на надання послуг згідно з додатками 1,2.
	Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Шполянської міської ради ОТГ від 14.01.2019 року № 1.
	Директору КП Готель «Шпола-центр»  здійснювати оприлюднення даного рішення  у відповідності до вимог чинного законодавства.
	Контроль за виконанням  рішення покласти на першого заступника  міського голови з питань  житлово-комунального  господарства

 (Плетінь В.) відділ містобудування, архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення Шполянської міської ради ОТГ (Курінний І.).


   Міський голова 			                                          С. КРАВЧЕНКО







Підготувала
Лисенко   Л.

                                                                                                                                                                  


Додаток №1
до рішення виконавчого   комітету  
Шполянської міської ради ОТГ 
від 18.02.2021 року №84








ТАРИФИ
НА ПРОЖИВАННЯ В  КП  ГОТЕЛЬ «ШПОЛА-ЦЕНТР»

№
п/п
1 місце в 
одномісному  
номері/грн.
1 місце в двохмісному  номері/грн.
1 місце в трьохмісному  номері/грн.
1 місце в  номері напівлюкс/грн.
1 місце в номері 
люкс/грн.
1
190,00
170,00
140,00
270,00
270,00







Керуюча справами виконавчого комітету                                             Т. ГЕРУС































Додаток №2
до рішення виконавчого   комітету  
Шполянської міської ради ОТГ 
від 18.02.2021 року №84







ТАРИФ 
НА ПОСЛУГУ ПРАННЯ  ВІД  НАСЕЛЕННЯ  ТА  ОРГАНІЗАЦІЙ

№п/п
Назва 
Тариф на прання від населення та організацій 
Тариф на прання від населення та організацій
 ( сильно забруднене)  
1
     Населення  та  організації
140,00
160,00






Керуюча справами виконавчого комітету                                        Т. ГЕРУС







                            

