
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
28 лютого 2020р.   смт.Ємільчине №30 
 
 
Про вартість послуг з оформлення 
документів на право власності на 
квартиру (будинок), житлове 
приміщення у гуртожитку 

 

 
 

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", п. 8 ст. 8 
Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", виконавчий комітет 
селищної ради   

 В И Р І Ш И В: 

1. Встановити вартість послуг з оформлення документів на право власності (дубліката 
свідоцтва) на: 
- квартиру (будинок), житлове приміщення у гуртожитку згідно з додатком. 
  
2. Рішення набирає чинності з 1 березня 2020 року та підлягає оприлюдненню  на офіційному 
сайті селищної ради: www.emrada.in.ua 
  
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Ємільчинського 
селищного голови Євтуха В.П.. 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток  
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
28 лютого 2020р. №30 

 
Розрахунок вартості послуг з оформлення документів 

на право власності на квартиру (будинок), житлове приміщення у гуртожитку: 
 

Норма тривалості робочого часу у 2020 році (дні) 251 

Фонд оплати праці на 2020 рік головного спеціаліста відділу  економічного розвитку, 
інвестицій, транспорту, комунальної власності (грн.) 

99936 

ЄСВ (22%) 21986 

121922 грн. : 251 день = 485,75грн. (з/п працівника  за 1 день)  

485,75 грн. : 8 год. = 60,72грн.  (з/п працівника за 1 годину)  

60,72 грн.  :  60 хв. = 1,01грн. (з/п працівника за 1 хвилину)  

Вартість аркушів 1,00 грн. (Використовується 10 аркушів (10 × 0,20 =2,00 грн.)  

 
№ з/п 

Назва послуги 

Середні 
витрати 

часу 
(хв.) 

Вартість, 
грн. 

1. Роз’яснення основних положень приватизації житла 20 20,20 
2. Перевірка документів 20 20,20 
3. Оформлення та реєстрація заяви 20 20,20 

4. 
Підготовка проекту рішення  про передачу житлових 
приміщень у власність громадян 

10 10,10 

5. 
Підготовка пакету документів для розгляду на засіданні 
виконавчого комітету селищної ради  

20 20,20 

6. 

Реєстрація рішення  про передачу квартир (будинків), 
житлових приміщень у гуртожитках у власність 
громадян у спеціальній книзі 

5     5,05 

7. Розрахунок використання суми житлових чеків  20 20,20 

8. 
Видача приватизаційних платіжних доручень для 
списання житлових чеків Ощадбанку 

10 10,10 

9. Оформлення свідоцтва про право власності на житло 30 30,30 
РАЗОМ: 155 156,55 
Вартість аркушів  2,00 
Вартість використання комп’ютерної техніки, принтера 
(електроенергія, заправка картриджа) та інші витрати 

  
41,45 

                 
              Вартість послуги з оформлення документів на право власності на квартиру 
(будинок), житлове приміщення у гуртожитку становить: 

- з наймача  житла – 200 (двісті) грн. 00 коп.; 
- з кожного члена сім’ї  – 50 (п`ятдесят) грн. 00 коп. 

 
Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та звітності 

 
Валентина ДІДУС 

 
Начальник відділу економічного  
розвитку, інвестицій, транспорту,  
комунальної власності  

 
 
Оксана СОЛЯННІКОВА 



 




