
 

 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
26.02.2020                                                                                              № 43 
 
 
Про впровадження норм Закону  
України „Про житлово-комунальні  
послуги“ для комунальних  
підприємств Пирятинської міської 
об’єднаної територіальної громади  
 
 

Відповідно до статей 29, 30, 42, 60 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні“, Закону України „Про житлово-комунальні послуги“, 
Закону України „Про відходи“, Закону України „Про благоустрій“, Закону 
України „Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання“, постанови 
Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 „Про забезпечення 
єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги“, 
Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення,   затверджених   постановою   Кабінету   Міністрів    України  
від 15 липня 2019 року № 690, Методики визначення нормативів питного 
водопостачання населення, затвердженої наказом Державного комітету України 
з питань житлово-комунального  господарства від 27.09.2005 № 148, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.10.2005 № 1210/11490, 
Правил експлуатації полігонів побутових відходів, затверджених наказом 
Міністерства з питань житлово-комунального  господарства України від 
01.12.2010 № 435,   зареєстрованих   в    Міністерстві  юстиції України  22 грудня 
2010 року за № 1307/18602,  з метою належного здійснення господарської 
діяльності комунальними підприємствами міста: 

1.    Встановити, що виконавчий комітет Пирятинської міської ради є 
органом регулювання відносин, що виникають у процесі надання комунальними 
підприємствами  споживачам житлово-комунальних послуг.  

2.   Зобов’язати комунальне підприємство Пирятинський міський 
водоканал: 

укласти  нові договори про надання комунальних послуг із споживачами 
до 01.05.2020; 

розробити та подати на затвердження тариф на послугу з централізованого 
водопостачання відповідно до діючих нормативів (норм) в строк до 01.05.2020; 

 



встановити засоби обліку питної води та укласти договори по наданню 
послуг з централізованого постачання питної води з абонентами по                              
вул.Острів, вул.Лермонтова, вул.Кутузова, пр.Рибальський в термін до 
01.04.2020; 
 встановити засоби комерційного обліку холодної води в багатоквартирних 
житлових будинках в термін до 01.08.2020; 

здійснювати постійний моніторинг якості питної води та питного 
водопостачання; 

розробити річний та квартальний плани заходів проведення робіт з 
поточного та капітального ремонту інженерних споруд, мереж та устаткування 
централізованого водопостачання та надавати виконавчому комітету звіти по 
цих планах до 05 числа наступного місяця за звітним періодом. 

3. Зобов’язати Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди:                                
         укласти нові договори про надання послуг з централізованого 
водовідведення із споживачами до 01.05.2020; 

розробити та подати на затвердження тариф на послуги з централізованого 
водовідведення відповідно до діючих нормативів (норм) строком в термін до 
01.05.2020; 

розробити річний та квартальний плани заходів проведення робіт з 
поточного та капітального ремонту інженерних споруд, мереж та устаткування 
централізованого водовідведення та надавати виконавчому комітету звіти по цих 
планах до 05 числа наступного місяця за звітним періодом. 

4.  Зобов’язати комунальне підприємство „Каштан“: 
здійснювати оперативне керування комунальним підприємством, 

організовувати його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу 
діяльність; 

продовжити роботу щодо виконання Закону України „Про житлово-
комунальні послуги“ про надання послуг з управління багатоквартирним 
будинком; 

укласти з мешканцями багатоквартирних будинків договори про надання 
послуги з управління будинком до 01.05.2020; 

сформувати та затвердити тариф на послуги в сфері благоустрою (з вивозу 
твердих побутових відходів) відповідно до діючих нормативів (норм) в термін до 
01.05.2020;          
 продовжити роботу з юридичними та фізичними особами по заключенню 
договорів на вивезення твердих побутових відходів на території Пирятинської 
міської ОТГ; 

забезпечити експлуатацію полігону твердих побутових відходів у 
відповідності до Правил експлуатації полігонів побутових відходів. 

5. Керівникам комунальних підприємств забезпечити безумовне 
виконання Закону України „Про житлово-комунальні послуги“ та інших 
нормативно-правових актів. 

 



6. Покласти на керівників комунальних підприємств відповідальність за 
забезпечення належного виконання вимог Закону України „Про житлово-
комунальні послуги“ та інших нормативно-правових актів. 

7. Встановити, що дія цього розпорядження поширюється на комунальні 
підприємства Пирятинської міської ради. 
 8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. 
 
 
 
 
Міський  голова                                                         О.РЯБОКОНЬ 
 
 
 
 

      

 

   

 
 
 


