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Про встановлення  тарифів  на послуги з  

утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій для  9-ти поверхових будинків по вул. 

Лермонтова в смт. Слобожанське, які 

знаходяться на балансі  КП «Комунальник» (для 

населення) 
 
 

З метою приведення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій для будинків комунальної власності територіальної 

громади Комсомольської селищної ради, що знаходяться на балансі комунального 

підприємства «Комунальник», у відповідність до економічно обґрунтованих 

витрат, розглянувши лист  КП  «Комунальник» від 14.04.2017р. №601 та надані до 

нього розрахунки тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій (із змінами після подання пропозицій і зауважень від 

мешканців), а також  листи від 28.04.2017р. № 653, від 04.05.2017р. №661 та від 

31.05.2017р. № 980 з наданими до них матеріалами, керуючись Порядком 

формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. 

№ 869, п.2 рішення виконавчого комітету Комсомольської селищної ради від 

23.05.2017р. №138,  п.п.2 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 тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових території, які надає Комунальне підприємство «Комунальник» для 

населення 9-ти поверхових будинків, що розташовані по вул. Лермонтова в смт. 

Слобожанське і знаходяться балансі  КП «Комунальник», без врахування складової 

тарифу на послугу з технічного обслуговування ліфтів та обслуговування систем 

диспетчеризації, відповідно додатку №2 (додається). 

2. Клопотати перед сесією Комсомольської селищної ради щодо виділення коштів 

для надання компенсації Комунальному підприємству «Комунальник» на 

відшкодування прямих витрат пов’язаних з технічним обслуговування ліфтів та 

обслуговування систем диспетчеризації будинків зазначених у п.1 даного рішення.  

3. Рекомендувати Комунальному підприємству «Комунальник» провести 

скорочення адміністративного апарату для зменшення адміністративних витрат, які 

входять до розрахунку вартості послуги з технічного обслуговування ліфтів та 

обслуговування систем диспетчеризації будинків зазначених у п.1 даного рішення. 

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



- нарахування сум оплати 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. 

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

споживачів інформацію щодо зміни тарифів на послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій. 

6. Встановити, що 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 після повідомлення про це споживачів, відповідно до 

норм  чинного законодавства. 

7.  З дня запровадження в дію 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 06.11.2012 р. №201 «Про коригування  тарифів  

на послуги з  утримання будинків і споруд та прибудинкових  територій для  

будинків комунальної власності територіальної громади смт. Комсомольське, що  

знаходяться на балансі   КП «Комунальник»  для населення»  визнати таким, що 

втратило чинність. 

8. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.  

 

 

 

 
 

Комсомольський селищний голова      Д.М.Діхтяр 


