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ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

вул. Соборності, 36, м Полтава, 36000. тел, (0532) 56-29-47, 56-20-08, 
тел./факс (05322) 2-24-84, e-mail; cancelar@rada-poltava.gov.ua

РІШЕННЯ
М  04. £0/<Г № £<f>

Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій, що надаються комунальним підприємством 
«Житлово - експлуатаційна організація № 2» Полтавської міської ради

З метою приведення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій відповідно до економічно обґрунтованих витрат на їх 
надання, керуючись ст.7, 31 Закону України «Про житлово-комунальні 
послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про 
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 № 970 «Про 
затвердження Порядку проведення перерахунку розміру плати за послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх 
наданні, ненадання або надання не в повному обсязі», наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 30.07.2012 № 390 «Про затвердження Порядку доведення до 
споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру 
цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про 
врахування відповідної позиції територіальних громад», наказу Державного 
комітету України з питань житлово-комунального господарства від 25.04.2005 
№ 60 «Про затвердження Порядку визначення виконавця житлово-комунальних 
послуг», враховуючи звернення комунального підприємства «Житлово- 
експлуатаційна організація № 2» Полтавської міської ради та надані розрахунки, 
керуючись пп. 2 п. «а» ст.28, ст.30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Полтавської міської ради
ВИРІШИВ:

1. Визначити комунальне підприємство «Житлово - експлуатаційна 
організація № 2» Полтавської міської ради виконавцем послуг з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій (далі -  Виконавець).
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2. Для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, 
технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій до прийняття 
співвласниками рішення про форму управління багатоквартирним будинком 
та/або до визначення переможців конкурсу і набрання чинності договору про 
надання послуги з управління багатоквартирним будинком встановити для 
комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація № 2» 
Полтавської міської ради:

1) перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій, мінімально необхідний для забезпечення належного санітарно- 
гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків та прибудинкової 
території згідно з додатком 1;

2) періодичність та строки надання послуг з утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій згідно з додатком 2;

3) тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій окремо по кожному будинку згідно з додатком 3.

3. Виконавець зобов’язаний:
1) надавати в установленому законодавством порядку необхідну 

інформацію про тарифи, перелік та періодичність надання послуг, їх вартість, 
загальну вартість місячного платежу та іншу інформацію, передбачену 
законодавством;

2) проводити у порядку визначеному законодавством перерахунки 
розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій у разі перерви в їх наданні, ненаданні або наданні не в повному 
обсязі;

3) вести облік доходів, витрат та кількісних показників надання послуг 
щодо кожног о будинку та кожної складової тарифу окремо.

4. Виконавець під час виконання робіт може у разі потреби здійснювати 
перерозподіл витрат у структурі тарифів на послуги без зміни загального обсягу 
таких витрат та з урахуванням фактичної вартості наданих послуг у межах 
встановлених тарифів.

5. У разі зміни протягом строку дії цін/тарифів обсягу окремих складових 
економічно обгрунтованих витрат ( збільшення або зменшення податків і зборів, 
мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, 
підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні 
ресурси) Виконавець може у порядку встановленому законодавством 
запровадити механізм коригування тарифів.
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Рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради
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6. Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій, встановлені цим рішенням, вводяться в дію з дотриманням 
ч.б ст.32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 
від 24.06.2004 № 1875-ІУ.

7. Прес-службі оприлюднити це рішення в газеті "Полтавський вісник" 
і на офіційному сайті Полтавської міської ради.

8. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.
9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів А. Ладиіна.

Міський голова О.Мамай
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