
КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 
Дніпропетровська область 

 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
"Про  визначення виконавців житлово-комунальних послуг у житловому 
фонді комунальної власності територіальної громади   м. Кривого Рогу" 
 Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
“Про житлово-комунальні послуги”, Порядку визначення виконавця житлово-
комунальних послуг у житловому фонді, затвердженого наказом Державного 
комітету України з питань житлово-комунального господарства від 25.04.2005 
№ 60, та з метою підвищення якості надання житлово-комунальних послуг 
споживачам м.Кривого Рогу, посилення відповідальності виконавців цих 
послуг перед споживачами,  міська рада вирішила: 
 1.  Визначити виконавцями житлово-комунальних послуг у житловому 
фонді комунальної власності територіальної громади              м.Кривого Рогу  - 
суб’єктів господарювання, предметом діяльності яких є надання житлово-
комунальних послуг та які можуть забезпечити виконання обов’язків, 
визначених у частині другій статі 21 Закону України “Про житлово-комунальні 
послуги”, а саме: 
- з централізованого опалення та гарячого водопостачання –                  ДП 

“Криворізька теплоцентраль” (за згодою), КПТМ “Криворіж-тепломережа”; 
- з централізованого постачання холодної води та водовідведення – КП 

“Кривбасводоканал”; 
 
 
- з ремонту приміщень, будинків (заміна та підсилення елементів конструкцій 

та мереж, їх реконструкції, відновлення несучої спроможності несучих 
елементів конструкції тощо) – суб’єктів господарювання, які визначаються 
на конкурсних засадах. 

 
2. Доручити управителям будинків (КЖП, ПП “Домініум”) укласти угоди 

з суб’єктами господарювання, зазначених у пункті 1 цього рішення, на 
виконання житлово-комунальних послуг. 

 
3. Виконавці житлово-комунальних послуг: 

-   можуть укладати субпідрядні договори без проведення додаткових 
конкурсів у разі, якщо укладання таких договорів передбачено договором 
на надання житлово-комунальних послуг. У разі укладання субпідрядних 
договорів виконавець житлово-комунальних послуг є відповідальним за 
якість наданих послуг у встановленому законодавством порядку; 

-           укладають договори на надання відповідних житлово-комунальних 
послуг зі споживачами, які є власниками квартир, орендарями чи 
квартиронаймачами у багатоквартирному будинку або яким нежитлові 
приміщення належать на праві приватної власності. 
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4. Рекомендувати власникам житлових будинків (житлово-будівельних 

кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 
іншим) визначити виконавців житлово-комунальних послуг відповідно 
до пункту 1 цього рішення. 

 
5. Управлінням: житлово-комунального господарства, економіки, 

загальному відділу виконкому міськради (Гопкало Н.В., Харченко В.І., 
Чорний В.А.), редакції Криворізької міської комунальної газети 
“Червоний гірник” (Штельмах В.В.), 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 міської ради в мережі 
“Інтернет”, у підрозділі “Регуляторна політика” розділу “Розвиток 
підприємництва” про зміст даного рішення та введення його до реєстру  
документів виконкому міської ради. 

 
6.  Управлінню житлово-комунального господарства забезпечити 

виконання заходів щодо відстеження результативності цього рішення та 
офіційно оприлюднити звіт в Криворізькій міській комунальній газеті 
“Червоний гірник”, та на офіційній сторінці в мережі Інтернет у 
терміни, визначені чинним законодавством. 

 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань житлово-комунального господарства (Шолох С.В.), 
заступника міського голови Ткачука М.С. 

 

А Н А Л І З 
регуляторного впливу до проекту рішення міської ради 

“Про визначення  виконавців житлово-комунальних 
послуг у житловому фонді територіальної громади 

м. Кривого Рогу” 
 
1. З метою підвищення якості надання житлово-комунальних послуг 

населенню м.Кривого Рогу, посилення відповідальності виконавців цих 
послуг перед споживачами, відповідно до Закону України “Про житлово-
комунальні послуги”, Порядку визначення виконавця житлово-комунальних 
послуг у житловому фонді, Правил надання послуг  необхідно визначити 
виконавців житлово-комунальних послуг у житловому фонді комунальної 
власності громади м.Кривого Рогу. 
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2. Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових 
механізмів тому, що Правила надання послуг з централізованого опалення, 
постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджені 
постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня  2005 року № 630 
регулюють відносини між суб’єктом господарювання, предметом якого є 
надання житлово-комунальних послуг (далі – виконавець), і фізичною та 
юридичною особою (далі – споживач), яка отримує або має намір 
отримувати послуги з централізованого опалення, постачання холодної та 
гарячої води і водовідведення (далі – послуги). 

 
3.  До теперішнього часу регуляторний акт, яким було б визначено виконавців 

житлово-комунальних послуг в м..Кривому Розі, не розроблявся та не 
затверджувався. З метою упорядкування правовідносин, що виникають між 
виробниками, виконавцями і споживачами у процесі надання та споживання 
житлово-комунальних послуг, та створення правового поля в їх діяльності 
підготовлено даний регуляторний акт. 

 
4.  Результатом прийняття запропонованого проекту рішення міської ради 

“Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг у житловому 
фонді територіальної громади м.Кривого Рогу” буде: 

  а)  визначення виконавців житлово-комунальних послуг; 
б) посилення відповідальності виконавців послуг перед споживачами за 

якість надання послуг. 
 
Внаслідок дії регуляторного акта очікувані витрати та вигоди населення, 

суб’єктів господарювання та міської громади наведені в таблиці. 
 
 
 

 
Сфера інтересів 

 
Вигоди 

 
Витрати 

 
Територіальна 
громада міста 

- споживання житлово-комунальних 
послуг на договірних з виконавцем 
засадах; 

- визначення прав та обов’язків як 
споживача, так і виконавця житлово-
комунальних послуг; 

- отримання якісних послуг 

 

витрати відсутні 

Суб’єкти 
господарювання 
 
 
 

ведення господарської діяльності з чітко 
визначеними договором правами і 
обов’язками сторін 

витрати відсутні 

Держава (органи - посилення відповідальності виконавців витрати відсутні 
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місцевого 
самоврядування) 

послуг перед споживачами за якість 
надання послуг; 
- стимулювання надання якісних 
житлово-комунальних послуг 

 
 

5. Метою цього регуляторного акта є  правове врегулювання відносин між 
органом місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, які 
визначаються виробниками житлово-комунальних послуг та споживачами 
послуг. 

 
6. Збереження існуючої системи надання населенню послуг з утримання 

будинків та прибудинкових територій, що не задовольняє соціальні потреби 
населення та не забезпечує якісне надання послуг. 

 
7.   Вирішення проблеми є актуальним, досягає мети 

регулювання. Прийняття запропонованого    регуляторного акту забезпечить: 
- юридичне оформлення правовідносин між органом місцевого 

самоврядування, виконавцями та споживачами послуг з чітко визначеними 
договором обов’язками сторін; 

- посилення відповідальності виконавців житлово-комунальних послуг у 
житловому фонді. 

 
8. Запропонований регуляторний акт визначає безпосередніх 

виконавців житлово-комунальних послуг у житловому фонді територіальної 
громади м.Кривого Рогу. 
 

9. Прийняття регуляторного акта дозволить впровадити у місті єдину 
концепцію подальшого розвитку сфери надання житлово-комунальних 
послуг у житловому фонді міста, підприємництва. 

 
10. Досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей 

ніяк не впливає на витрати населення, територіальної громади та 
держави, а позитивно впливає на розвиток житлово-комунальної 
сфери, упорядковує правовідносини, що виникають між виробниками, 
виконавцями і споживачами у процесі надання та споживання 
житлово-комунальних послуг, та створює правове поле їх діяльності. 

 
11. Не всі вигоди, які виникли внаслідок регуляторного акта, можуть бути 

визначені кількісно. Серед них: 
- посилення відповідальності виконавців послуг перед споживачами за 
якість надання послуг. 

 
12. Впровадження та виконання вимог регуляторного акта безпосередньо 

не залежить від ресурсів органів влади та органів місцевого 
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самоврядування, фізичних та юридичних осіб, які впроваджують або 
виконують ці вимоги. 

 
13. При виникненні змін у чинному законодавстві , які можуть впливати 

на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть 
вноситись відповідні коригування. 

 
14. Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється 

довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі 
потреби вноситимуться зміни до нього, у тому числі за підсумками 
аналізу відстеження його результативності. 

 
15. Показниками результативності регуляторного акта може бути 

зменшення кількості скарг на якість надання послуг та укладених угод 
між споживачем і виконавцем послуг. 

 
16. Результативність регуляторного акта буде відстежуватись один раз на 

півріччя управлінням житлово-комунального господарства шляхом 
здійснення контролю за кількістю скарг, які надійшли щодо надання 
неякісних послуг та укладанням угод на надання послуг виконавцями 
послуг з споживачами цих послуг. 

  
Розробник проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу 

управління житлово-комунального господарства виконкому міськради 
(каб. 550, тел. 74-09-17)  
 
 


