
 
 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М I Т Е Т 
 

Криворізької  міської  ради   
Дніпропетровська   область 

 
Р I Ш Е Н Н Я  

 
 
Про встановлення тарифів на  
послуги з утримання будинків  
та прибудинкової  території   
у  м. Кривому Розі 
 
       З метою належного забезпечення споживачів міста послугами з 
утримання будинків та прибудинкових територій, розглянувши звернення 
комунальних житлових підприємств щодо перегляду тарифів на вищевказані 
послуги з урахуванням  економічно обґрунтованих витрат, згідно із  Законом 
України “Про житлово-комунальні послуги”, Постановою Кабінету Міністрів 
України від 12.07.2005 №560 „Про затвердження Порядку формування 
тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій” зі змінами і доповненнями, внесеними 
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2007 № 279, враховуючи 
Постанову Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 „Про 
затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення 
побутових відходів”,  висновки Державної інспекції з контролю за цінами у 
Дніпропетровській області  від 21.08.2008 №№ 4/6-5/2404, 4/6-5/2405, 
керуючись ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
виконком міської ради вирішив: 
           
       1. Управлінню житлово-комунального господарства виконкому міської 
ради (Горшенков В.К.) як балансоутримувачу жилих будинків визначити на 
конкурсних засадах їх управителів (особа, яка за договором з власником чи 
балансоутримувачем здійснює управління будинком, спорудою, житловим 
комплексом або комплексом будинків та споруд і забезпечує його належну 
експлуатацію) та на договірній основі розмір плати з управління будинку для 
забезпечення і захисту прав споживачів та дотримання їхніх обов’язків, 
належного утримання та використання неподільного і загального майна, 
забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, 
передбачених законодавством. 

 2.  Надати право управителям жилих будинків за участю районних у 
місті рад та голів будинкових комітетів визначати на конкурсних засадах 



виконавців послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій у місті. 
          3. Встановити : 

3.1. Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудин-
кових територій у м. Кривому Розі, визначені відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України  від 12.07. 2005  № 560 (додаток 1).    

       Мешканці перших поверхів жилих будинків та суб’єкти 
господарювання, об’єкти яких розташовані на перших поверхах будинків, 
обладнаних ліфтами, звільняються від плати за їх технічне обслуговування. 
         3.2.  Періодичність та  строки  виконання  робіт  на послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій (додаток 2). 
         3.3. Перелік робіт, що є складовою частиною послуг з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій (додаток 3). 
         3.4. Обов’язковий перелік послуг з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій, які щомісячно сплачуються мешканцями.  
(додаток 4). 
         3.5.  Тарифи на послуги з вивезення та захоронення  твердих побутових  
відходів (додаток 5).     
         4.    Ввести в дію з 01.01.2009  тарифи на послуги з утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій,  вивезення та захоронення твердих 
побутових  відходів. 
         5.   До 01.05.2009  управителям жилих будинків укласти угоди з їх 
споживачами. 
         6.    Управителям жилих будинків або виконавцям послуг з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій здійснювати упродовж місяця, 
наступного за звітним,  перерахунки за ненадані або надані в неповному 
обсязі послуги у розмірі, визначеному у додатках 2, 3 цього рішення.  
         7.    Суб’єктам господарювання, які орендують нежилі приміщення у 
жилих будинках  або яким нежилі приміщення належать на праві власності, 
брати участь у загальних для всього жилого будинку експлуатаційних 
витратах пропорційно загальній площі, що використовується чи належить на 
праві власності (додаток 6).  
         8. Управлінням житлово-комунального господарства, розвитку 
підприємництва, відділам інформатизації та якості, загальному  виконкому 
міської ради (Рижкова І.О., Білогай О.Ю., Мєшкова О.В.), редакції 
Криворізької міської комунальної газети „Червоний гірник” (Штельмах В.В.) 
та комунальному підприємству ТРК „Рудана” (Некрасова І.Ф.) забезпечити в 
10-денний термін, згідно з регламентом, інформування населення міста у 
засобах масової інформації та на офіційній сторінці виконкому міськради в 
мережі Інтернет у підрозділі „Регуляторна політика” розділу „Розвиток 
підприємництва” про зміст  рішення та введення його до реєстру документів 
виконкому міської ради. 
            9. Управлінню житлово-комунального господарства виконкому 
міської ради забезпечити виконання заходів щодо проведення базового, 
повторного та періодичного відстежень  результативності дії цього рішення 



відповідно через шість місяців, один рік та раз кожні три роки. Звіт 
оприлюднити у Криворізькій міській комунальній газеті „ Червоний гірник” 
та на офіційній сторінці виконкому міськради в мережі  Інтернет у терміни, 
визначені чинним законодавством.      
            10. Рекомендувати власникам жилих будинків (житлово-будівельним 
кооперативам, об’єднанням співвласників багатоповерхових будинків) у 
своїй діяльності керуватися цим рішенням.  
            11. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконкому 
міськради від 28.08.2006 № 557 “Про встановлення тарифів на послуги з 
утримання будинків та прибудинкових територій  у м. Кривому Розі”. 
            12. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського 
голови Вербицького Г.П. 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
                                                                              Додаток 1 
                                                                              до рішення 
                                                                              виконкому міської ради 

_____________№_____ 
 

 
 
 

Тарифи 
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у 
м. Кривому Розі,  визначені відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від  12.07.2005  № 560 
 

 
 

 
Примітка: У звязку з обмеженими технічними можливостями, інформацію 
про розміри тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 



прибудинкових територій (Додаток 1 до рішення виконкому міської ради) 
буде розміщено на офіційній сторінці виконкому міськради в мережі 
Інтернет, а також в комунальних житлових підприємствах за місцем 
проживання.  



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Додаток 2 
до рішення  
виконкому міської ради 
_____________№_____ 

 
Періодичність та строки виконання робіт на послуги з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових  територій 
 
 
№ 
з/п Перелік послуг Періодичність 

виконання 
Строки 

виконання 
1 Прибирання сходових кліток  3 рази на тиждень за графіком* 
2 Прибирання прибудинкової території щоденно за графіком* 
 
3 

Вивезення та утилізація твердих 
побутових  відходів (захоронення) 

згідно з угодою  
 виконавців послуг 

4 Прибирання підвалів, технічних 
поверхів та покрівель 

2 рази на рік за графіком* 

5 Технічне обслуговування ліфтів 
 

постійно постійно 

6 Обслуговування систем 
диспетчеризації 

постійно за графіком* 

7 Технічне обслуговування 
внутрішньобудинкових систем у т.ч.:   
-теплопостачання; 
-водопостачання;  
-водовідведення і зливової каналізації  

 
 
  у разі потреби 

 
 

за графіком* 

8 Дератизація  2 рази на рік згідно з 
угодою 9 Дезінсекція 2 рази на рік 

10 Обслуговування димовентиляційних 
каналів  

2 рази на рік за графіком* 

11 Технічне обслуговування систем 
протипожежної автоматики й 
димовидалення  

раз на місяць за графіком* 

12 Технічне обслуговування побутових 
електроплит  

раз на місяць за графіком* 

 
13 

Поточний ремонт конструктивних 
елементів, інженерних систем і 
технічних пристроїв будинків та 
елементів зовнішнього благоустрою, 
розташованих на прибудинковій 
території 
 
 

 
 раз на 5 років 

 
 

 
 

за графіком* 



14 Ремонт обладнання спортивних 
майданчиків  
 
 

 раз на 5 років 
 
 

за графіком* 

15 Ремонт обладнання дитячих 
майданчиків  

 раз на 5 років за графіком* 

16 Ремонт обладнання господарських 
майданчиків  

 раз на 5 років за графіком* 

17 Поливання дворів, клумб і газонів  90 днів на рік за графіком* 
18 Підготовка житлових будинків до 

експлуатації в осінньо-зимовий період 
 

5 місяців на рік 
за графіком* 

19 Прибирання та вивезення снігу  у разі 
необхідності   

за графіком* 

20 Експлуатація номерних знаків 
будинків  

раз на місяць за графіком* 

21 Очищення дворових туалетів та 
приямків  

у разі 
необхідності 

за графіком* 

22 Освітлення місць загального 
користування, підвалів, підкачування 
води  

постійно за графіком* 

23 Енергопостачання для ліфтів  постійно за графіком* 
24 Очищення неканалізаційних люків 

 
у разі 

необхідності 
за графіком* 

25 Періодична повірка, обслуговування та 
ремонт (у тому числі демонтаж, 
транспортування та монтаж після 
повірки) квартирних засобів обліку 
води та теплової енергії  

у строки, 
визначені  
технічними 

характеристиками 
приладів 

за графіком* 

26 Інші прямі витрати 
 

у разі 
необхідності 

у разі 
необхідності 

 
Примітка: *  затверджується виконавцями послуг  та погоджується з 
управлінням житлово-комунального господарства й виконкомами 
районих у  місті рад. 

 
 
 

 
 
 

 
                                                                     
 
 



 
                                                                    

                                                                       Додаток 3 
                                                                      до рішення  

виконкому міської ради 
______________ № ____  

 
 
 

Перелік робіт , що є складовою частиною послуг 
з утримання будинків і споруд та прибудинкових  територій 

 
 

 
№ 
з/п 

 
Перелік послуг 

 
Періодичність 
виконання 

 
Строки 

виконання 
% від 
вартості 
послуги 

1.Прибирання сходових кліток 
1.1 Вологе підмітання 

вестибюлів, сходових  
кліток і маршів  перших 
3-х поверхів, місць перед 
завантажувальними 
камерами сміттєпроводів 
і приміщень загального 
призначення (дитячих 
кімнат, приміщень контор 
і т.і.). Прибирання 
дворових під’їздів, 
очищення металевих 
решіток приямків 
 

щоденно за графіком* 61 

1.2 Вологе підмітання 
сходових  кліток і маршів 
вище 3-го поверху 

3 рази на тиждень за графіком* 11 

1.3 Миття вестибюлів, 
сходових  кліток  маршів, 
фарбованих панелей 

2 рази на місяць за графіком* 11 

1.4 Миття вікон на сходових 
клітках у вестибюлях, на 
дверях 
 
 

        2 рази на рік за графіком* 1 



 

1.5 Підмітання пилу, па-
вутиння і бруду зі стін, 
стель, дверей, вікон, 
підвіконь, радіаторів, 
сітчаних огорож ліфтів 

2 рази на місяць за графіком* 11 

1.6 Вологе протирання 
підвіконь, віконних 
решіток, поручнів, 
поштових скриньок, 
електрощитових, сходів 
на горища 

раз на місяць за графіком* 5 

2.Прибирання прибудинкової території 
2.1 Поливання за допомогою 

шланга тротуарів і дворів 
щоденно у літній 

період 
за графіком* 9 

2.2 Ранкове прибирання 
території 

щоденно за графіком* 18 

2.3 Поточне підмітання 
території 

щоденно за графіком* 18 

2.4 Поливання зелених 
насаджень за допомогою 
поливального шланга 

у літній період  за графіком* 9 

2.5 Посипання піском 
тротуарів, дворових 
перехідних доріжок, 
зовнішніх сходів і площа-
док на них 

у зимовий період 
при наявності 
ожеледиці 

4-8 разів на 
місяць 

4 

2.6 Підготовка піску для 
посипання (роздрібнюван-
ня, сушіння) 

за необхідністю у зимовий 
період 

3 

2.7 Утримання в належному 
стані урн, очищення їх  від 
сміття 

щоденно за графіком* 18 

2.8 Прибирання тротуарів у 
дворах, які входять у 
площу, закріплену за  
двірником, від снігу, який 
щойно випав, і згрібання 
його у вали 
 

у зимовий період 
при наявності снігу 

на тротуарах – з 
початком 
снігопаду, у 
дворах – у той 

же день 

4 



2.9 Згрібання снігу, скинутого з 
даху, у вали 
 
 
 

у зимовий період за необхідністю 4 

2.10 Очищення від снігу і льоду 
кришок водопровідних, 
каналізаційних, пожежних 
та інших колодязів, а також 
поверхневих зливостічних 
лотків     

у зимовий період за необхідністю 4 

2.11 Прибирання території  від 
опалого листя та віднесення 
його на сміттємайданчик 

восени щоденно 9 

3. Вивезення та утилізація 
твердих побутових  
відходів (захоронення) 

 
згідно з угодою виконавців послуг 

4.Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель 
 

4.1 Підмітання горищ, 
підвалів, прибирання та 
транспортування сміття у 
визначене місце 

2 рази на рік за графіком* 100 

5.Технічне обслуговування ліфтів  
 

5.1 Регламентні роботи 
5.1.1 Огляд щоденно за графіком* 32 
5.1.2 Вологе прибирання купе 

кабіни 
 раз  на  7 діб за графіком* 7 

5.2 Періодичний ремонт 8 разів на рік за графіком* 35 
5.3 Квартальний ремонт раз на квартал за графіком* 26 

6. Обслуговування систем диспетчеризації 
6.1 Обслуговування пульта цілодобово цілодобово 100 
7.Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, 

водовідведення і зливової каналізації 
 

7.1 Періодичний огляд систем 
водопроводу, каналізації, 
центрального опалення та 
гарячого водопостачання 

2 рази на рік за графіком* 30 

7.2 Усунення течі у трубо-
проводах, приладах та 
запірної арматури 
 

у разі потреби у разі потреби 10 



 
7.3 Ремонт окремих 

внутрішніх ділянок, 
трубопроводів із заміною 
фасонних частин і труб 

за необхідністю за необхідністю 30 

7.4 Виконання різноманітних 
робіт, пов’язаних з 
експлуатацією житлового 
фонду 

за необхідністю за необхідністю 4 

7.5 Випробування та            
регулювання систем 
центрального опалення 

раз на рік восени  13 

7.6 Промивання систем 
центрального опалення 

раз на рік восени  13 

8.Дератизація 
8.1 Обробка підвалів від 

гризунів 
2 рази на рік згідно з угодою 100 

9.Дезінсекція 
9.1 Обробка підвалів від 

комах 
2 рази на рік згідно з угодою 100 

10. Обслуговування димовентиляційних каналів 
10.1 Перегляд технічних 

димоходів та 
вентиляційних каналів 

2 рази на рік згідно з графі-
ком профогляду 

восени та 
навесні 

100 

11 Технічне обслуговування 
систем протипожежної 
автоматики й 
димовидалення 

за  необхідністю за графіком* 100 

12. Технічне обслуговування побутових електроплит 
12.1 Контроль за 

забезпеченням 
експлуатації електроплит  

2 рази на рік за графіком* 70 

12.2 Поточний ремонт 
електроплит 

2 рази на рік за графіком* 30 

13. Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних 
пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на 

прибудинковій території 
13.1 Фундаменти та підвальні 

приміщення 
 
 
 

раз на 5  років 

 
 
 

за графіком* 

 
 
 

100 
13.2 Стіни 
13.3 Фасади будівель 



13.4 Перекриття та підлога 
13.5 Покрівельні роботи 
13.6 Теслярські роботи  
13.7 Штукатурні та столярні 

роботи 
13.8 Різні роботи 
14 Ремонт обладнання 

спортивних майданчиків 
раз на 5 років за графіком* 100 

15 Ремонт обладнання 
дитячих майданчиків 
 

       раз на 5 років за графіком* 100 

16 Ремонт обладнання 
господарських майдан-
чиків 

раз на 5 років за графіком* 100 

17 Поливання дворів, клумб і 
газонів 

90 днів на рік за графіком* 100 

18. Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період 
18.1 Посипання території у зимовий період під час 

ожеледиці 
100 

19. Прибирання та вивезення снігу 
19.1 Прибирання тротуарів у 

дворах, які входять у 
площу, закріплену за  
двірником, від снігу, який 
щойно випав, і згрібання 
його у вали 

щоденно з початком 
снігопаду 

100 

20.Експлуатація номерних знаків будинків 
20.1 Промивання номерних 

знаків 
раз на місяць за графіком* 80 

20.2 Фарбування         раз на місяць за графіком* 20 
21. Очищення дворових туалетів та приямків 

21.1 Підмітання туалетів та їх 
миття  із шланга або відра, 
дезінфекція, прибирання 
вигрібних ям 

за необхідністю за графіком* 100 

22. Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води 
 

22.1 Освітлення сходових 
кліток 

постійно 
 

постійно 
 

100 
 

22.2 Чергові технічні огляди 
електромереж, 
автоматичних вимикачів 
електроосвітлення     і т.і. 

 
у разі потреби 

 
за графіком* 

 
100 



22.3 Ремонт електропроводки 
(окрім квартирної), 
ліквідація аварій, дрібний 
ремонт 

23 Енергопостачання для 
ліфтів 

постійно постійно 100 
 

100 24. Очищення неканалізацій-
них люків 
 

за необхідністю за необхідністю 
 

25. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, 
транспортування та монтаж після повірки) квартирних засобів обліку води та 

теплової енергії 
25.1 Демонтаж, транспор-

тування та монтаж після 
повірки 

у строки, визначені  
технічними 

характеристиками 
приладів 

за графіком* 100 

26.Інші прямі витрати 
26.1 Оплата послуг з 

утримання будинку 
згідно з угодою у разі потреби  

26.2 Інші прямі витрати у разі потреби   у разі потреби 
 

Примітка: * затверджується виконавцями послуг та погоджується з 
управлінням житлово-комунального господарства й виконкомами 
районних у місті рад. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Додаток 4 
до рішення  
виконкому міської ради 
_____________№_____ 

 
 

Обов’язковий перелік послуг з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій,  які щомісячно сплачуються 

мешканцями  
 
 

№ 
з/п Перелік послуг 
1 Прибирання прибудинкових територій  
2 Вивезення та утилізація твердих побутових відходів (очищення 

сміттєзбірників і завантаження контейнерів) * 
3 Дератизація 
4 Дезінсекція 
5 Технічне обслуговування ліфтів 
6 Обслуговування систем диспетчеризації 
7 Обслуговування димовентиляційних каналів 
8 Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики й 

димовидалення  
9 Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, 

водопостачання, водовідведення і зливової каналізації  
10 Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, 
розташованих на прибудинковій території 

11 Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування 
води  

12 Енергопостачання для ліфтів 
13 Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий 

період 
 
   Примітка: *  які перебувають в експлуатації. 
 
 
 

 



 
                                                                              Додаток 5 
                                                                              до рішення 
                                                                              виконкому міської ради 

_____________№_____ 
 

 
 

Тарифи на послуги з вивезення та захоронення  твердих побутових  
відходів (за 1 куб.м. з ПДВ) 

 
1. Тарифи на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових 

відходів складають: 
 

 для населення та бюджетних організацій - усього 31,21 грн., 
у тому числі : 

- вивезення відходів                                                     -  24,68 грн.; 
- захоронення відходів                                                     -   6,53 грн.  
 

 для інших категорій споживачів - усього   35,48 грн., 
у тому числі :             

- вивезення відходів                                                     - 28,05 грн.; 
- захоронення відходів                                                     - 7,43 грн. 
 

2. Плата за вивезення та захоронення твердих побутових відходів з 
урахуванням норми накопичення на одного мешканця квартири в місяць 
складає 4,63 грн., на одного мешканця  будинку приватного сектора  
забудови - 4,73 грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                             Додаток 6 

до рішення  
виконкому міської ради 
_____________№_____ 

Перелік послуг, за якими  суб’єкти  господарювання беруть участь  
в утриманні будинків і споруд та прибудинкових  територій  
 

№ 
з/п Перелік послуг 
1 Прибирання сходових кліток* 
2 Прибирання прибудинкової території * 
3 Вивезення та утилізація твердих побутових  відходів (захоронення) 
4 Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель 
5 Технічне обслуговування ліфтів** 
6 Обслуговування систем диспетчеризації** 
7 Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, 

водопостачання, водовідведення і зливової каналізації  
8 Дератизація  
9 Дезінсекція 
10 Обслуговування димовентиляційних каналів  
11 Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики й 

димовидалення ** 
12 Технічне обслуговування побутових електроплит ** 
13 Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, 
розташованих на прибудинковій території 

14 Ремонт обладнання спортивних майданчиків**  
15 Ремонт обладнання дитячих майданчиків ** 
16 Ремонт обладнання господарських майданчиків ** 
17 Поливання дворів, клумб і газонів  
18 Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий 

період  
19 Прибирання та вивезення снігу  
20 Експлуатація номерних знаків будинків  
21 Очищення дворових туалетів та приямків**  
22 Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування 

води * 
23 Енергопостачання для ліфтів* 
24 Очищення неканалізаційних люків ** 
25 Інші прямі витрати 
  Примітки: *    при відсутності окремого виходу;        **  за його наявності. 



Аналіз 
регуляторного впливу  до проекту рішення виконкому Криворізької міської 
ради «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та 

прибудинкової  території  у  м. Кривому Розі” 
 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати 
шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка 
важливості цієї проблеми. 
    Прийняття цього регуляторного акта – рішення виконкому міської ради   
надасть можливість розв’язати  проблему, яка  полягає у необхідності  
приведення діючих тарифів відповідно до вимог Закону України „Про 
житлово-комунальні послуги” до рівня економічно обгрунтованих витрат, 
стабілізації фінансового стану  підприємств-надавачів послуг, підвищенні 
якості надання послуг населенню з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій.  
     Економічне обгрунтування показало, що діючі тарифи не відшкодовують 
у повній мірі  витрати підприємств, пов’язані з експлуатацією і утриманням 
житлового фонду. 
      У зв’язку з цим підприємства-виконавці послуг отримують збитки і 
мають значні борги за енергоносії та до бюджетів усіх рівнів, що призведе до 
припинення надання послуг мешканцям міста. 
 
     2.  Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана 
за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання   

  Згідно із Законом України „Про житлово-комунальні послуги” 
повноваження щодо встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій (квартирна плата) мають органи 
місцевого самоврядування.    

  Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових 
механізмів і потребує прийняття рішення про встановлення тарифів на 
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по 
кожному будинку окремо в залежності від кількісних показників фактичного 
надання послуг.  

 
      3.   Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана 
за допомогою діючого регуляторного акта.  
        Діючий регуляторний акт – рішення виконкому міської ради від 
28.08.2006 № 557 “Про встановлення тарифів на послуги з утримання 
будинків та прибудинкових територій  у м. Кривому Розі” не дає можливості 
розв’язати існуючу проблему, тому що з часу його прийняття  зросли ціни на 
електроенергію на 20,3%, матеріали та металопродукцію до 50 %, збільшився 
рівень мінімальної заробітної плати на 40% відповідно до чинного 
законодавства. Діючі тарифи, затверджені вищевказаним рішенням, не 
відповідають економічно обгрунтованому рівню витрат підприємств з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. 



      4.   Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 
регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних 
витрат та вигод субєктів господарювання, громадян та держави 
внаслідок дії регуляторного акта. 

   Прийняття цього регуляторного акта – рішення виконкому міськради 
надасть можливість підприємствам поліпшити якість надання послуг. Кошти, 
які плануються отримати від сплати за послуги з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій, будуть направлені на утримання в 
належному стані житлового фонду, своєчасне надходження обов’язкових 
платежів до бюджетів усіх рівнів,  розрахунки за енергоносії, що в свою 
чергу дасть можливість своєчасної сплати соціальних виплат населенню. 
 

 
Сфера інтересів Вигоди Витрати 

Громадяни  Підвищення якісного та 
своєчасного надання послуг з 
утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій, 
збереження прав для 
населення на отримання 
субсидій та пільг щодо 
сплати за житлово-
комунальні послуги 

Збільшення економічно 
обґрунтованих витрат на 
1м2 загальної площі жилого 
приміщення  

Суб’єкти 
господарювання: 
-виконавці послуг 
 
 
 
 
 
 
- які орендують 
нежилі приміщення 

 
 
Збільшення доходів 
спеціалізованих підприємств  
з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових 
територій, стабілізація їх 
фінансово-економічного 
стану; 
підвищення якісного та 
своєчасного надання послуг з 
утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій 
 

 
Збільшення:  
- суми витрат  на 
покращення стану 
житлового фонду; 
 
 
 
 
- економічно обґрунто-
ваних   витрат  на  1м2 
загальної площі приміщен-
ня; 
 
 
 



 
Держава 

 
Забезпечення належного   
стану житлового фонду 
територіальної громади міста 
та стабільні надходження 
обов’язкових платежів до 
бюджетів усіх рівнів 

 
Зріст субвенції на покриття 
витрат із надання субсидій 
та пільг за надані 
населенню житлово-
комунальні послуги 
 
             

 
 
5.     Визначення цілей державного регулювання.  
   Забезпечення  належного  утримання будинків та прибудинкової 

території та якісного надання послуг у м.Кривому Розі. 
 
 

     6.   Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів 
досягнення встановлених цілей, у тому числі тих, які не передбачають 
безпосереднього державного регулювання господарських відносин. 
         Альтернативним способом досягнення встановлених цілей 
регуляторного акта є: 
-  внесення змін та доповнень до діючого рішення виконкому міської ради від 
28.08.2006 № 557 „Про встановлення тарифів на послуги з утримання 
будинків та прибудинкових територій  у м. Кривому Розі”; 
-  прийняття зазначеного проекту рішення. 
 

7.   Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення встанов-
лених цілей. 
    Досягнення зазначених цілей можливе завдяки прийняттю 

запропонованого регуляторного акта „Про встановлення тарифів на послуги з 
утримання будинків та прибудинкової території у м. Кривому Розі” , оскільки 
його прийняття дозволить:  

-  підвищити якість надання послуг з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій для населення та суб’єктів господарювання; 

-    забезпечити безперебійну роботу підприємств-виконавців послуг; 
-    здійснювати розрахунки за енергоносії та до бюджетів усіх рівнів. 
 

8. Механізми та захиди, які забезпечать розв’язання визначених 
проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 
     Введення в дію цього регуляторного акта надасть можливість : 

-  забезпечити надання повноцінних, якісних та своєчасних послуг з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;  
-     утримувати житловий фонд у належному стані; 



-    своєчасно здійснювати  розрахунки за енергоносії та обов’язкові платежі 
до бюджетів усіх рівнів;  
-  зменшити кількість cкарг до органів місцевого самоврядування щодо 
нарахування тарифу за послуги  з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій.    

       
 9.    Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі 

прийняття запропонованого регуляторного акта.   
      Досягнення встановлених цілей можливе завдяки затвердженню 

запропонованого регуляторного акта. В іншому випадку, у зв’язку з тим, що 
діючі тарифи  не покривають витрати підприємств,  які не  в змозі  у повному 
обсязі розраховуватись за енергоносії, може бути припинена подача 
електроенергії та води. Відповідно виконавці послуг будуть змушені 
припинити роботу, а споживачі не отримають своєчасних послуг. 
 

 
         10.   Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей з 
найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян, 
держави.  

     Досягнення цим регуляторним актом встановлених цілей буде 
здійснено з найменшими витратами для населення, суб’єктів господарювання 
та держави, тому що при розрахунку тарифів на послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій враховувалися тільки 
економічно обгрунтовані витрати підприємств-надавачів послуг відповідно 
до діючого законодавства України. 

 
   11.  Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть  внаслідок дії 

запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати 
у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно 
визначені.   

Не всі вигоди, які виникнуть внаслідок дії запропонованого акта, можуть 
бути кількісно визначені. Серед них: 

- поліпшення якості наданих послуг з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій; 

-    стабільна робота суб’єктів господарювання. 
 
   12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог 

регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються 
органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та 
юридичні особи, які повинні впроваджувати та виконувати їх. 

       Впровадження та виконання вимог  регуляторного акта не потребує 
витрат з міського бюджету, вплине на збільшення власних доходів 
підприємств-виконавців послуг. Населення міста та суб’єкти господарювання  
отримають нормативний документ, який буде регулювати щомісячну сплату 
за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. 



 
        13.   Оцінка  ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого 
регуляторного акта.     

        Зовнішніми чинниками, які можуть вплинути на дію запропонованого 
регуляторного акта, є зміни в діючому законодавстві України. Постійно буде 
проводитися моніторинг оцінки чинників, які впливають на дію 
регуляторного акта, та  вноситися до нього відповідні коригування. 
 
     
       14.   Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного 
акта. 
             Строк чинності запропонованого регуляторного акта встановлюється 
на довгостроковий термін  або до прийняття нових нормативних актів. У разі 
потреби вноситимуться зміни до нього за підсумками аналізу відстеження 
його результативності.  

 
       15.   Визначення показників результативності регуляторного акта. 
              Показником результативності регуляторного акта є те, що кошти, які 
плануються отримати від сплати за послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій, будуть направлені на утримання в належному 
стані житлового фонду, своєчасне надходження обов’язкових платежів до 
бюджетів усіх рівнів,  розрахунки за енергоносії, що в свою чергу дасть 
можливість своєчасної сплати соціальних виплат населенню. 

 
       16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 
відстеження результативності регуляторного акта у разі його 
прийняття. 
              Результативність регуляторного акта буде відстежуватися 
щоквартально управлінням житлово-комунального господарства виконкому 
міськради шляхом проведення: 
 -   аналізу звернень і скарг мешканців міста; 
 -   здійснення контролю за своєчасним та повним надходженням коштів 
від споживачів, яким надаються послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій. 

 
Заходи з базового відстеження результативності дії регуляторного акта – 

рішення виконкому міськради будуть  здійснюватися  через пів року після 
оприлюднення рішення, повторне – через рік та періодичне - раз на кожні три 
роки після закінчення заходів з повторного відстеження. 

 
Розробник проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу – 

управління житлово-комунального господарства  виконкому міськради 
(каб. 442,  тел.74-43-44) 

 


