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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 20/1

“ 31 ” січня  2012 р.						м.Кремінна


Про поновлення  дії рішень 
виконавчого комітету та  проведення коригування 
тарифу на послуги з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій, що 
надаються КП  «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС»
               


Розглянувши висновки комісії для проведення перевірки економічного обґрунтування тарифів на житлово-комунальні послуги, створеної рішенням сесії Кремінської міської ради від 25.01.2012р. № 19/42  та пропозиції депутатів щодо скликання позачергової сесії міської ради,  з метою недопущення ускладнення економічного стану комунальних підприємств, відповідно до ст.17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

	Поновити дію рішень виконавчого комітету міської ради від 27.12.2011р. № 416 «Про затвердження переліку і вартості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій м.Кремінна, що надаються КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС», від 27.12.2011р. № 419 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються КП Кремінське ВУ ВКГ» та від 27.12.2011р. № 418 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових і рідких відходів, що надаються КП Кремінський ККП».


	Виключити з переліку обов’язкових  послуг, за рахунок яких формується тариф на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, послугу з поточного ремонту конструктивних елементів.


	КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС» надавати послуги з поточного  ремонту  конструктивних елементів як окремі платні послуги за зверненнями мешканців. 


	Виконавчому комітету міської ради:


	 в найкоротший термін провести коригування тарифу з 01.01.2012 року  на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у зв’язку зі скороченням  переліку обов’язкових послуг;
	 направити розрахунки тарифів до Інспекції за цінами в Луганській області для отримання висновків економічного обґрунтування.


	Рекомендувати виконавчому комітету міської ради  розробити відповідно до резолюції мітингу-пікетування Положення про  групу громадської комунальної експертизи з метою постійного контролю за формуванням тарифів та якістю надання  житлово-комунальних послуг.


	 Контроль за виконанням рішення покласти  на міського голову . 




Кремінський міський голова						В.І.Гриценко 



































