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Про встанов-lення тарифу на ритуальнi послуги для населення,м.Вiльногiрська,
кп кук <жилкомсервiс> Вiльногiрськоi Micbkoi ради /{нiпропетровськоi областi

якi

надае

llасrrухавши iнформаuiю директора Кп ,кук кжилкомсервiс> Вiльногiрськот Micbkoi
РаДи лнiпропетровськоi областi IBaHa БурякА про встановлення тарифiв на ритуальнi
послуги. вiдповiдlто до частини l cTaTTi l0 Закону Украiни кПро поховання та похоронну
сrlравy). вiдповiлно l{o протоколу засiдання koMicii з rtитань розгляду тарифiв на iIйтлоъокомунальНi послуги, цiн та uiноутворення у м.Вiльногiрськ вiд 09.06.2022
р. Nч1, керуючись
ст. 28 Закону УкраТни "Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi" виконавчий KoMiTei MicbKoi
ради

вирllllиti:

кП

l.

кУК

додатком.

Встановити тарифи

на

для

якi

населення,
надае
ритуальнi послуги
к}(илкомсервiс>> Вiльногiрськоi MicbKoi ради lfнiпропетровськоТ областi, згiдно з

2. I{П кУК <}Килкомсервiс>> ВiльногiрськоТ мiськоi ради лнiпропетровськот областi
здiйснити оприлl<lднення даного рiшення на веб-сайтi В.iльногiрськоТ MicbKoT
ради

/_[нiлропетро BcbKclT областi.

3- I}важати таким,

tцо втратило чиннiсть,рiшення виконавчого KoMiTeTy ВiльногiрськоТ

вiд 19 'лютого 2020 року J\ъ iBtotl-zO кПро
тариф1, на ритуilJlьнi лослlrги для населення м.Вiльногiрська, якi надас

MicbKoT ради Д(нiпропетровськоi областi

встановле}fiIя
KII (Ук к)ltилкомсервiс> Вiльногiрськоi мiськоi ради Щнiпропетровськот
4. Рiшення набувае чинностi з дня оприлюднення його на веб-сайтi Вiльногiрськоi
MicbKoT ради Днiпроfiетровськоi областi.
_5. Коорлинацiю робiт по виконанню даного
рiшення покласти на директора
кП (УК <<Жилкомсервiс> Вiльногiрськоi MicbKoT ради /{нiпропетровськсlТ областi, norrponi на ь,tiськtlг0 l ()_ll0в).
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