
 
 БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ХХІV ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

Від  03 листопада  2017 року      №  - VІІ 

     

Про корегування тарифів  за зберігання та 

захоронення твердих побутових відходів для 

потреб бюджетних установ та інших 

споживачів Богодухівського району 

комунального підприємства «Господар» 

Богодухівської районної ради 

 

Розглянувши лист директора комунального підприємства «Господар» 

Богодухівської районної ради від 26.10.2017 року № 141, згідно із Законом 

України «Про житлово-комунальні послуги», відповідно до ст.20 Закону 

України «Про відходи», керуючись пунктом 37 частини 1 ст.43 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Провести корегування та затвердити тарифи  за зберігання та захоронення 

твердих побутових  відходів комунальному підприємству «Господар» 

Богодухівської районної ради: 

- населення - 48,75 грн. (з ПДВ); 

- бюджетні організації - 53,62 грн. (з ПДВ); 

- інші споживачі (Богодухівського району) – 60,94 грн. (з ПДВ); 

- інші споживачі  (інших районів) – 68,25 грн. (з ПДВ). 

2. Визнати таким, що утратило чинність  рішення районної ради  від 

05.10.2017 р. № 528- VІІ «Про встановлення тарифів за зберігання та 

захоронення твердих побутових відходів для потреб бюджетних установ та 

інших споживачів Богодухівського району комунального підприємства 

«Господар» Богодухівської районної ради» (ХХІІІ позачергова сесія VІІ 

скликання). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, паливно-

енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства (Наконечний 

О.В.). 

 

Голова районної ради                                                    С.Ф. Панов 

 

 



№№ Всього в тому числі

витрати захоронення

на рік,

грн

1. 38400 38400

Єдиний соціальний внеск на зарплату 

22%

3. Канцприладдя, матеріали, поштові, судові  витрати0 0

4. Амортизація  131 0 0

5 Програмне забезпечення 0 0

6 Заправка прінтера, ксерокса, обслуг. компютерів 0 0

7 Бланки договорів, абоненські книжки 0 0

8 Всього витрат 46848 46848

9 ##### ######## #ССЫЛКА!

10 ##### ######## #ССЫЛКА!

Гол.бухгалтер                          Мачульська Л.М.

ТПВ

Заробітна плата зі збуту послуг

2. 8448

Плановий розрахунок витрат на збут

за  послугами ТПВ по КП"Господар"Богодухівської райради

Види витрат
з/п

8448
працівників зі збуту послуг,


