
ПРОЕКТ 

 
 
 

_____________________ сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

   

Рішення 

 

 

від           липня 2016 року                                                                                 №                                                 

м. Знам’янка 

 

 

Про встановлення тарифів  

комунальному підприємству 

«Знам’янський комбінат комунальних послуг»  

на послуги з утримання будинків 

і споруд та прибудинкових територіях, 

 на послуги з вивезення ТПВ 

 

Розглянувши письмове звернення керівника комунального підприємства 

«Знам’янський комбінат комунальних послуг» Коротченка М.М. та техніко-економічні 

розрахунки щодо затвердження тарифів на послуги з перевезення і захоронення ТПВ та на 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територіях для населення міста, 

пов’язані із приведенням розрахунків складових витрат у собівартості послуг до 

фактичного рівня цін, що затверджені на державному рівні, а саме: збільшення розміру 

мінімальної заробітної плати по відношенню до розміру в діючому тарифі на _____%; 

підвищенням вартості електричної енергії на ____%; зростанням вартості ПММ ( паливно-

мастильних матеріалів ( бензину) на _____%; будівельних матеріалів, запасних частин, з 

урахуванням приведення розрахунків тарифів у повну відповідальність до вимог 

Постанови КМУ від 1.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до 

формування тарифів на житлово-комунальні послуги», Постанови КМУ від 20.05.2009 

року №529 « Про затвердження Типового договору про надання послуг з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій», Постанови КМУ від 26.07.2006 року 1010 

«Про затвердження Порядку формування тарифів та послуги з вивезення побутових 

відходів», Закон України від 20.05.1999 року № 686-XIV «Про відповідальність суб’єктів 

підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги 

та утримання прибудинкових територій», керуючись Постановою КМУ від 17.07.2014 

року № 269 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», ст.ст.7, 

11, 31, 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст.28 Закону України « 

Про житлово-комунальні послуги», ст..28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

України», виконавчий комітет Знам’янської міської ради  

 

В И Р І Ш И В : 

 

 

1. Затвердити перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій для житлових будинків комунальної власності територіальної 



громади міста, балансоутримувачем яких є комунальне підприємство 

«Знам’янкий комбінат комунальних послуг» згідно з додатком 1. 

2. Встановити середньозважений розмір тарифів на послуги з утримання будинків 

і споруд, прибудинкових територій та на послуги з вивезення ТПВ для 

комунального підприємства «Знам’янкий комбінат комунальних послуг» 

відповідно до затвердженого переліку послуг ( додаток 2) . 

3. Встановити тарифи за послуги з утримання будинків і споруд, прибудинкових 

територій та на послуги з вивезення ТПВ ( грн.. за 1м
2
 загальної площі квартир) 

по кожному будинку окремо, які знаходяться на балансі КП «Знам’янський 

ККП» ( додаток 3). 

4. Окремим ОСББ, які не перебувають на балансі КП «Знам’янський ККП», але не 

отримують послуги з утримання будинків і споруд, прибудинкових територій та 

на послуги з вивезення ТПВ встановити тарифи ( грн. за 1м
2
 загальної площі 

квартир) згідно з додатком 4. 

5. Встановити по КП» Знам’янський ККП» тарифи за послуги з перевезення та 

захоронення твердих побутових відходів за 1м
2
: 

- для населення міста - _____ грн..; 

- для бюджетної сфери _ ___ грн..; 

- для інших споживачів - ____ грн..; 

- для мешканців приватного сектору та кооперативних будинків _ ___грн. з 

одного мешканця на місяць; 

в тому числі: по перевезенню ТПВ за 1м
2
 : 

- для населення міста - ___ грн..;  

- для бюджетної сфери -___ грн..; 

- для інших споживачів - ____ грн..; 

по захороненню ТПВ  за 1 м
2
 : 

- для населення міста - _____ грн..; 

- для бюджетної сфери _ ___ грн..; 

- для інших споживачів - ____ грн..; 

6. Надати дозвіл КП « Знам’янський ККП» нараховувати плату грн. за 1м
2
 

загальної площі приміщень ) за послуги з обслуговування, поточного ремонту 

житлових будинків та послуги з технічного обслуговування внутрішньо 

будинкових систем холодного водопостачання, водовідведення, зливної 

каналізації та ліквідації аварій у внутрішньо квартирних мережах для всіх 

суб’єктів підприємницької діяльності( незалежно від форм власності, які 

орендують нежитлові приміщення у житлових будинках, або яким нежитлові 

приміщення вбудовані в житлові будинки належать на праві власності) по 

кожному будинку окремо відповідно до додатку 3 цього рішення. 

7. Керівнику КП « Знам’янський ККП»  Коротченку М.М. укласти договори з 

власниками квартир про надання послуг з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій з обов’язковим додатком – інформацією про 

структуру тарифу, періодичність та строки виконання робіт у відповідності до 

затвердженого переліку послуг та договори на перевезення і захоронення ТПВ з 

мешканцями кооперативних будинків, ОСББ та приватного сектору. 

8. Головному редактору газети « Знам’янські вісті» Коленченко Н.І. оприлюднити 

дане рішення в міській газеті. 

9. Дане рішення набирає чинності через 15 днів після опублікування в засобах 

масової інформації. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Гребенюка С.А. 

 

Міський голова                                                                               С.І. Філіпенко 


