
 

          

 

  
 

У К Р А Ї Н А 
Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 05.10.2011  року  №603. 
 
 
 
 
 
 
              

 
Розглянувши лист начальника спеціалізованої установи „Коростенська 

міська служба допомоги” від 29.09.2011року за №89 „Про збільшення плати за 
утримання осіб, які знаходяться на витверезенні, та плати за використання 
автомобіля для перевезення трупів”, керуючись п.п.2 п. «а» ст.. 28 Закону 
України „Про місцеве самоврядування Україні”, виконавчий комітет 
Коростенської  міської ради 
                     

РІШАЄ: 
 
1.Затвердити з 10.10.2011р. плату за утримання осіб, які знаходяться на 

витверезенні в спеціалізованій установі „Коростенська міська служба 
допомоги” в розмірі   семи відсотків від мінімальної заробітної плати з однієї 
особи. 

2. Затвердити з 10.10.2011р. плату за використання автомобіля для 
перевезення трупів  в розмірі 160 гривень 00 копійок за годину. (Додаток №1) 

 
 
                                                                                                                                               
Перший заступник міського голови                                В.Вигівський        
                     
 
 

Заступник міського голови 
 О.Дзига  

Начальник управління економіки  
Л.Щербанюк 

Начальник юридичного відділу  
Т.Камінська  

 

Про затвердження плати за утримання 
осіб, які знаходяться на витверезенні та 
оплати за використання автомобіля для 
перевезення трупів в спеціалізованій 
установі „Коростенська міська служба 
допомоги”. 
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Додаток №1 
до рішення виконавчого комітету  

Коростенської міської ради 
 від 05.10.2011р. за №603 

 
 

РОЗРАХУНОК 
Оплати за використання автомобіля для перевезення трупів на 1 годину. 

 
1. Розрахунок з/плати на 1 годину з 01.10.2011р. 

Додаткова з/пл посада Осно
вна 
з/пл 

Надбавка 
за диз. З-

би 

Надбавк
а за 

класніст
ь 

  Нічні 35 
% 

К-сть 
працююч

их 

Всього 
з\пл 

  % грн % грн % Грн % грн    
Інспектор 1010         86 3 3288 

Водій 1000   25 250     80 3 3990 
Всього: 2995    250     168 6 7278 

Нарах.36,3%            2641,9 
            9919,91 

 
ФОП:    
9919,91  грн.:  167 год. (середньомісячна норма тривалості робочого часу) =   59,40 грн 
 
2. Бензин: 
 

50 км/год х 20 л/100км = 10 л. х    10,00    грн. =     100   грн. 
 

3. З атрати на поточний ремонт автомобіля: 
 

     3500 грн. / 12м-ців / 30 днів / 16 год. = 0,60 грн. 
 
 
Всього: затрати на 1 годину складають   160  гривень. 
 
 
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                    А.Охрімчук 
 
 

 


