
     
 
           
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА   МІСЬКА РАДА 
 

ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
         
                                                  Р І Ш Е Н Н Я 
 
від  15  липня  2014 року                                                  № 3231 
 
Про затвердження переліку 
житлово-комунальних послуг  у 
житловому фонді м. Кіровограда, 
право на здійснення яких 
виборюється на конкурсних засадах 
 
      Керуючись статтею 25  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтями 7, 27, 28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 
Порядком проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 631, 
Порядком визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді, 
затвердженим наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального 
господарства від  25.04.2005 № 60, наказом Державного комітету будівництва, 
архітектури та житлової політики України від 07.09.1998  № 194 «Про 
затвердження Типового Положення про порядок конкурсного відбору підприємств 
для утримання житлових будинків і прибудинкових територій та Типового 
договору на утримання житлових будинків і прибудинкових територій», з метою 
забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації житлового фонду 
комунальної форми власності м. Кіровограда, посилення відповідальності виконавців 
надання послуг перед споживачами, а також впровадження у сферу цієї господарської 
діяльності конкурентних засад, Кіровоградська міська рада 
 

В   И   Р   І   Ш   И   Л   А: 
 

1. Затвердити перелік житлово-комунальних послуг у житловому фонді  
м. Кіровограда, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах, 
що додається. 

2. Провести конкурс з визначення виконавця/виконавців житлово-
комунальних послуг. 

3. Організатором  проведення конкурсу з визначення виконавця/виконавців 
житлово-комунальних послуг у житловому фонді м. Кіровограда визначити 
Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської 
ради. 
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4. Головному управлінню житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради: 
 створити конкурсну комісію та  затвердити склад цієї комісії; 
 підготувати та затвердити конкурсну документацію; 

 забезпечити проведення конкурсу відповідно до Порядку проведення 
конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 21.07.2005  № 631. 

5. Після обрання переможця/переможців конкурсу з надання житлово-
комунальних послуг Головному управлінню житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради підготувати та внести на розгляд виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради проект рішення щодо визначення 
виконавця/виконавців житлово-комунальних послуг. 

6. Після виконання п. 5. балансоутримувачам укласти договори з 
переможцями  конкурсу на надання житлово-комунальних послуг. 

7. Дане рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення. 
 
 
 
Секретар міської ради              І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кучман 24 59 39 



 
Додаток   
до рішення Кіровоградської   
міської ради 
15 липня 2014 року 
№ 3231 

 
ПЕРЕЛІК 

 житлово-комунальних послуг у житловому фонді м. Кіровограда, право на 
здійснення яких виборюється на конкурсних засадах     

 
Послуги з утримання будинків та прибудинкових територій 

1. Прибирання прибудинкової території  
2. Обслуговування димовентиляційних каналів 
3. Прибирання сходових кліток 
4. Технічне обслуговування ліфтів 
5. Технічне обслуговування систем теплопостачання 
6. Технічне обслуговування водопостачання, водовідведення і зливової 

каналізації 
7. Поточний ремонт систем  теплопостачання 
8. Поточний ремонт систем   водопостачання, водовідведення і зливової 

каналізації 
9. Дератизація 
10. Поточний ремонт конструктивних елементів (в тому числі під’ їздів, 

покрівлі, внутрішніх водостічних труб), елементів   зовнішнього 
упорядження,  що  розміщені на закріпленій в установленому 
порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих 
та інших майданчиків).  

  
  

 
Начальник Головного управління 
житлово-комунального господарства             О. Хачатурян 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


