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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
	( проєкт)
19.03.2021                                     №  _______            

Про затвердження проекту регуляторного акту
 «Про затвердження тарифів з надання ритуальних
 послуг КП «Благоустрій» Шполянської міської ради ОТГ».
 
               Відповідно д статті 27 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», частини 1 ст.14, п.3 ст.31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянувши лист директора КП «Благоустрій» Шполянської міської ради ОТГ від 10.03.2021р.  №01-23 /1146 щодо затвердження проекту регуляторного акту «Про затвердження тарифів з надання ритуальних послуг КП «Благоустрій» Шполянської міської ради ОТГ»,
	
                       виконавчий комітет міської ради вирішив:

	Затвердити проект регуляторного акту «Про затвердження  тарифів з надання ритуальних послуг КП «Благоустрій» Шполянської міської ради ОТГ»,  згідно з додатками 1,2.
	Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Шполянської міської ради ОТГ від 12.06.2019 року № 235.
	Директору КП «Благоустрій» 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 19.03.2021 року




Розрахунок тарифу  на копання могили



Прямі витрати на оплату праці
914,70
Єдиний соціальний внесок
201,20
Інші прямі витрати
33,00
Загальновиробничі витрати
213,00
Собівартість
1361,90
Прибуток 10%
136,19
Розрахункова ціна
1498,09








Керуюча справами виконавчого комітету                                             Т. ГЕРУС



































                                                                                                  Додаток №2
                                                                                                  до рішення виконавчого комітету 
                                                                                                  Шполянської міської ради ОТГ
                                                                                                  від  19.03.2021 року



Тариф на копання могили механізованим способом



Прямі витрати на оплату праці
217,89
Єдиний соціальний внесок
47,94
Інші прямі витрати
686,72
Загальновиробничі витрати
134,21
Собівартість
1086,76
Прибуток 10%
108,68
Розрахункова ціна
1195,44








Керуюча справами виконавчого комітету                                        Т. ГЕРУС









                              

