
                                                                 УКРАЇНА 

Харківська область  Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

              

19   червня  2018року                                                   №180 
Про встановлення скоригованих  тарифів  на послуги 

з  утримання будинків і споруд та прибудинкових  
територій, що надає   КП «Комунальник» для різних  

груп споживачів 

 
 

 

Розглянувши лист  КП  «Комунальник» від 29.05.2018р. №462 та надані до нього 

розрахунки коригування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, а також листи від 01.06.2018р. № 478 та від 11.06.2018р. 

№517, відповідно    постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 року № 

869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-

комунальні послуги», наказу Міністерства Регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства  від 30.07.2012 року № 390 «Про 

затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-

комунальних послуг, структури цін/тарифів, зміну  цін/тарифів з обґрунтуванням її 

необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», у 

зв’язку із змінами та доповненнями до Галузевої угоди на 2017-2018роки, з метою 

приведення діючих тарифів до економічно обґрунтованих витрат, керуючись ст. 7 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та на виконання власних 

повноважень, передбачених у п.п.2 п.«а» ст.28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий  комітет  Комсомольської селищної ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити  скориговані тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових території, які надає Комунальне підприємство «Комунальник» для 

різних груп споживачів (населення,  бюджетні організації,  інші споживачі) 

відповідно додатків №1, №2, №3, №4 (додаються). 

2. Зобов’язати Комунальне підприємство «Комунальник» здійснювати: 

- нарахування сум плати за послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій залежно від їх фактичного надання; 

- перерахунок розміру плати у разі надання послуг не в повному обсязі. 

3. Зобов’язати Комунальне підприємство «Комунальник» довести до відома 

споживачів інформацію щодо зміни тарифів на послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій. 

4. Встановити, що скориговані тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, зазначені у п.1 даного рішення, вводяться в дію не 

раніше ніж через 15 днів з дати повідомлення про це споживачів, відповідно до 

норм  чинного законодавства. 

 

 



5. З дня запровадження в дію скоригованих тарифів на послуги з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій, зазначених у п.1 даного рішення,  

п.1 рішень виконкому Комсомольської селищної ради від 19.12.2017р. №327 

визнати таким, що втратив чинність. 

6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.  

 

  

 

 

 

 

 

Комсомольський селищний голова      Д.М.Діхтяр 


