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Відповідно до підпункту 2 пункту "а" частини першої статті 28 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", пункту 2 частини першої статті 7 Закону України "Про житлово-

комунальні послуги", постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 

"Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів 

міністерств та інших органів виконавчої влади", від 01 червня 2011 року N 869 "Про 

забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги", 

рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року N 270/270 "Про удосконалення 

структури управління житлово-комунальним господарством міста Києва" з метою надання 

послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на належному рівні, для 

забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків 

і споруд та прибудинкових територій, в межах функцій органу місцевого самоврядування: 

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

прибудинкових територій, які надаються підприємствами територіальної громади міста 

Києва, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від 

оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, що 

додаються*. 

____________ 

* Не наводяться. 

2. Затвердити зміни до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), що додаються. 

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської 

міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків. 

 Виконуючий обов'язки голови П. Пантелеєв 



 

 

 

Зміни до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

1. Позиції NN 2, 3, 4, 21, 22, 23, 69 - 76, 88, 108 - 110, 122, 131 - 237, 242, 248, 249, 252 

Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій, які надаються суб'єктами господарювання по кожному будинку окремо для 

здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або 

після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 

грудня 2011 року N 2380, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 17 

лютого 2012 року за N 9/926, виключити. 

2. Унести до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг по кожному будинку 

окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не 

пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 10 квітня 2012 року N 579, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції 

у місті Києві 25 квітня 2012 року за N 26/943 (у редакції розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2012 року N 

1191) такі зміни: 

позиції NN 12, 14, 15, 40, 41, 80 розділу "Голосіївський район" виключити; 

позиції NN 14 - 16, 77 розділу "Дарницький район" виключити;  

позиції NN 17, 18, 33, 34, 36 - 47 розділу "Деснянський район" виключити; 

позиції NN 21 - 600 розділу "Дніпровський район" виключити;  

позиції NN 52 - 255 розділу "Оболонський район" виключити;  

позиції NN 4, 6 - 10, 48 - 50 розділу "Печерський район" виключити;  

позиції NN 13 - 41 розділу "Подільський район" виключити;  

позиції NN 23 - 30, 49 розділу "Святошинський район" виключити;  

позиції NN 11 - 14, 16 - 18, 26 розділу "Солом'янський район" виключити;  

позиції NN 10 - 23 розділу "Шевченківський район" виключити. 

  

Керівник апарату В. Бондаренко 
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