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Про встановлення вартості 
платних послуг, які надаються 

Департаментом житлової 
комунальної політики та 

благоустрою Івано-
Франківської міської ради 

 

 
Керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28, частиною 1 ст. 52, 

частиною 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Постановою колегії Державного комітетуУкраїнської  РСР у 
справах будівництва і архітектури від 26.06.1991р. № 24 «Про базові 
показники вартості проектно-планувальних та інших робіт по наданню 

платних послуг замовникам в Українській РСР», наказом Міністерства 
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарстваУкраїни від 

24.11.2008р. № 532, виконавчий комітет міської ради 
 

       в и р і ш и в: 

1. Встановити вартість платних послуг, які надає Департамент житлової, 

комунальної політики та благоустрою Івано -Франківської міської ради 
згідноз додатком. 

2. Відділу патронатної служби виконавчого комітету міської ради (В. 
Дротянко) опублікувати дане рішення в газеті «Західний кур’єр».  

3. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення в засобах 
масової інформації.  

4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на першого 
заступника міського голови  М. Вітенка 

 

  Міський голова    Р. Марцінків 

 
 

 
 

 



   Додаток 
                                  до рішення виконавчого комітету 

                                                                      міської ради від______________р №_____  
 

 

                  Розрахунок тарифів, які надає Департамент житлової, 
комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської 

ради 

 
№ 

з/п 

Обґрунтування базових 

показників  вартості 
(БПВ) 

(Постанова колегії Держ. 
комітету УРСР у справах 
будівництва і архітекту- ри 
від 26.06.1991 № 24 "Про 
базові показники вартості 
проектно- планувальних та 
інших робіт по наданню 
платних послуг 
замовникам в УРСР", 
Наказ Мінрегіонбуду від 
24.11.2008 р. № 532 «Про 
затвердження індексу до 
розцінок для визначення 
розміру плати за 
виконанняробіт») 

Назвапослуг Вартість

без ПДВ, 
грн. 

Вартість з 

ПДВ, 
грн. 

1. 55.2.4,   29.1,   65.2.,.   2.22., 
25.4., 25.5., 17.5., 2.22., 
30.8., 25.4., 17.5.., 2.22., 
32.7., 63.16., 32.21. 

Супровід робіт пов’язаних з 
порушенням та відновленням 
об’єктів благоустрою на території 
м. Івано-Франківська 

1195,94 1435,13 

2. 21.1, 65.2.,   2.22.,  25.4., 
2.23. 

Супровід робіт пов’язаних з 
тимчасовим порушенням об’єктів 
благоустрою при складуванні 
будівельних матеріалів на 
території м. Івано-Франківська 

100,10 120,12 

3. 55.2.4, 29.1., 65.2.,2.22., 
27.6.1.,   63.6.,   25.4.,  25.5., 
32.4., 2.22., 68.4., 32.5., 
63.16., 32.21. 

Видача технічних умов  на благоустрій 
прилеглої території, водовідведення 
зливових та талих вод при будівництві, 
реконструкції та капремонті об'єктів 
в т.ч. тимчасових споруд натериторії 
м. Івано-Франківськ 

867,99 1041,59 

4. 55.2.4.,   29.1.,   65.2.,  2.22., 
25.4., 25.5., 17.5., 2.22., 
32.4.,32.5., 63.16., 32.21. 

Видачадовідки про стан 
об’єктів (елементів) благоустрою 
на місці виконання робіт на 
території м. Івано-Франківська 

630,66 756,79 

 

 

 
 

Керуючий справами  
виконавчого комітету міської ради                                                             І. Шевчук 

 
 



Аналіз регуляторного впливу рішення про встановлення вартості платних послуг, які 

надаються Департаментом житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-

Франківської міської ради 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного 

регулювання. 

Дана сфера регулюється рядом нормативно-правових актів: підпунктом 2 пункту 
«а» статті 28, частиною 1 ст.52, частиною 6 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою колегії Державного комітету Української 
РСР у справах будівництва і архітектури від 26.06.1991р. №24 «Про базові показники 
вартості проектно-планувальних та інших робіт по наданню платних послуг 

замовникам в Українській РСР», наказом Міністерства будівництва, архітектури та 
житлово-комунального господарства України від 24.11.2008р. №532. 

Враховуючи зазначене, Департаментом житлової, комунальної політики та 
благоустрою Івано-Франківської міської ради розроблено проект рішення про 
встановлення вартості платних послуг, які надаються Депертаментом житлової, 

комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради. 

2. Мета та цілі правового регулювання. 

Зазначений регуляторний акт підготовлений відповідно до постанова колегії Держ. 
комітету УРСР у справах будівництва і архітекту- ри від 26.06.1991 № 24 "Про базові 
показники вартості проектно- планувальних та інших робіт по наданню платних послуг 

замовникам в УРСР", наказ Мінрегіон- буду від 24.11.2008 р.№532 «Про затвердження 
індексу до розцінок для визначення розміру плати за виконання робіт 

3. Альтернативи. 

Чинне законодавство в даній сфері немає відповідних актів органів місцевого 
самоврядування. Тому альтернативи запропонованому регуляторному акту відсутні.  

4. Механізм та заходи для розв’язання проблеми. 
Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього аналізу, пропонуємо на сесії 

Івано-Франківськ міської ради прийняти рішення «Про встановлення вартості платних 

послуг, які надаються Депертаментом житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-
Франківської міської ради». 

5. Обґрунтування можливостей досягнення цілей. 
Можливість досягнення цілей, передбачених в розділі 2 даного аналізу, у разі 

прийняття рішення «Про встановлення вартості платних послуг, які надаються 

Депертаментом житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської 
ради» є цілком реальною, з урахуванням норм чинного законодавства. 

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту. 
Прийняття даного рішення визначить порядок встановлення вартості платних послуг, 

які надаються Департаментом житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-

Франківської міської ради. 
7. Строк дії. 

Безстроковий. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть, впливати на 
дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні корективи. 
8. Показники результативності. 

Затвердження Порядку встановлення вартості платних послуг, які .надаватимуться 
Департаментом житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської 

ради. 
9. Заходи відстеження результатів рішення. 

Залучення суб’єктів підприємництва та громадськості до відстеження виконання 

цього Проекту. Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде 
здійснюватись через рік після набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня 

набрання чинності цим актом. Періодичні відстеження результативності регуляторного акта 
будуть здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з 
повторного відстеження результативності цього акта. 



Повторне та періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть 
здійснюватися згідно з планами заходів та графіками по відстеженню, які затверджуються 
розробником цього регуляторного акта. 

 
Заступник начальника Департаменту     І.Сенчук 

 
 

 
 


