Роз’яснення щодо встановлення тарифів на послуги з поводження з
побутовими відходами в умовах законодавчих змін з 01.05.2019
Департамент економіки та інвестицій інформує про те, що з 01.05.2019 в
повному обсязі введено в дію Закон України «Про житлово-комунальні
послуги» від 09.11.2017 № 2189-VІІІ (далі – Закон), який регулює відносини,
що виникають у процесі надання та споживання житлово-комунальних
послуг.
Згідно із Законом суттєво змінюється система взаємовідносин між
виконавцями комунальних послуг та споживачами, визначається можливість
обрання співвласниками моделей договірних відносин у багатоквартирному
будинку (до 01.05.2020) та укладення відповідних договорів з виконавцями
послуг з поводження з побутовими відходами, визначається структура плати
виконавцю комунальної послуги залежно від обраної співвласниками моделі
договірних відносин у будинку, встановлюються вимоги до формування та
встановлення тарифів на комунальні послуг та інше.
Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 4 Закону до повноважень
органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг
належить встановлення цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до
закону.
З 01.05.2019 комунальною послугою у розумінні статті 5 Закону є
послуга з поводження з побутовими відходами.
Отже, з 01.05.2019 органи місцевого самоврядування мають
повноваження встановлювати тарифи на послуги з поводження з побутовими
відходами.
На виконання вимог Закону було прийнято низку підзаконних
нормативних актів.
27.03.2019 з метою приведення у відповідність до Закону України «Про
житлово-комунальні послуги» Кабінетом Міністрів України прийнято
постанову № 318 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України» (далі – Постанова), яка набрала чинності 01.05.2019.
Відтак, Постановою внесено зміни до Порядку формування тарифів на
послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 та до Правил надання послуг з
вивезення побутових відходів до Типового договору про надання послуг з
поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 10.12.2008 № 1070.
Також інформуємо, що наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018
№ 239 затверджено Порядок розгляду органами місцевого самоврядування
розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та
постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для
їх встановлення (далі – Порядок).
Враховуючи зазначене, у разі перегляду суб’єктами господарювання
тарифів у сфері поводження з побутовими відходами розрахунки цих тарифів

будуть прийматися за примірними формами наведеними у додатках до
Порядку.
Приміть до уваги, що наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України 05.06.2018
№ 130 затверджено Порядок інформування споживачів про намір зміни
цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, яким
визначено механізм інформування споживачів виконавцями комунальних
послуг, тарифи для яких встановлюються органами місцевого
самоврядування.

