
ПРОЕКТ

З Б А РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V I I  С К Л И К А Н Н Я
Ч Е Т В Е Р Т А  С Е С І Я

РІШЕННЯ

№ VII/4/ від _________ 2016 р.

Про затвердження Положення
про перерахунки плати за
комунальні послуги на період
відсутності споживача та/або
членів його сім'ї

На виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про

житлово-комунальні  послуги»,  Правил  надання  послуг  з  централізованого

опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених

постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630 та з

метою надання населенню міста Збаража можливості сплачувати за комунальні

послуги за місцем їх фактичного отримання, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити “Положення про перерахунки плати за комунальні послуги

на період відсутності споживача та/або членів його сім'ї” (додається).

2.  Збаразькому міському комунальному підприємству  “Збараж” довести

дане Положення до відома мешканців міста.

Міський голова Збаража                                                Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Напованець

Присяжнюк



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від ________ 2016 року №VII/4/__

ПОЛОЖЕННЯ
про перерахунки плати за

комунальні послуги на період відсутності 
споживача та/або членів його сім’ї

Дане Положення розроблене  керуючись Законом України «Про житлово-комунальні
послуги» від 24.06.2004 та згідно з Правилами надання послуг з централізованого опалення,
постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630.

При  відсутності  квартиронаймача,  власника  (далі  по  тексту  –  Споживача)  та/або
членів  його  сім’ї  за  місцем  постійного  проживання  безперервно  більше  ніж  15  діб,
підприємство  –  виконавець  послуг  згідно  письмової  заяви  споживача  та  підтверджуючих
документів про його відсутність  та/або членів його сім’ї не нараховує плату за комунальні
послуги  (холодне водопостачання та  каналізацію,  вивіз  твердих побутових відходів  – для
мешканців комунальних будинків) за термін їх відсутності.

Підставою для звільнення від нарахування плати за комунальні послуги є відсутність
(не проживання) Споживача та/або членів його сім’ї в квартирі (приватному будинку), (не
прописані або тимчасово відсутні) безперервно більше 15 діб, а саме:

1. Відсутність  Споживача  та/або  члени  його  сім’ї  (не  прописані)  в  квартирі
(приватному  будинку).  Надання  відповідних  послуг  припиняється  шляхом  опломбування
запірних  вентилів  холодної  води  в  квартиру  (приватний  будинок)  представниками
підприємства – виконавця послуг.

Для цього необхідно Споживачу та/або члену(ам) його сім’ї надати письмову заяву на
ім’я керівника підприємства – виконавця послуг.

Припинення надання відповідних послуг здійснюється протягом п’яти робочих днів з
моменту звернення  та оформляється актом.

2. Часткова відсутність мешканців квартири (приватного будинку).  Для здійснення
перерахунку на ім’я керівника підприємства – виконавця послуг надається письмова заява від
Споживача та/або членів його сім’ї, напередодні або не пізніше 14-ти діб з дня відсутності.І

Заява від споживача або членів  його сім’ї  для не нарахування плати за комунальні
послуги приймається на термін вказаний в заяві, але не більше як на три календарних місяці.
Для продовження терміну звільнення від нарахування плати за комунальні послуги споживач
або члени його сім’ї  повинні  надати нову заяву та  документ,  що свідчить про тимчасове
перебування Споживача та/або членів його сім’ї в іншій місцевості, а саме:

2.1. Довідка про підтвердження перебування Споживача та/або членів його сім’ї у
іншій  місцевості  завірена  житлово-експлуатаційним  підприємством,  на  території  якого
розташовано будинок, або органом місцевого самоврядування (сільська рада та ін.);

2.2. Довідки, які підтверджують проживання в гуртожитках, готелях та ін.
2.3. Путівки в санаторії, круїзи, курорти та інші лікувально-оздоровчі заклади.
2.4. Довідки з військового комісаріату про призов на військову перепідготовку.
2.5. Довідка з відділу внутрішніх справ про затримання.
2.6. Довідка  з  лікувального  закладу  про  проходження  курсу  стаціонарного

лікування.
2.7. Довідка з місця роботи, учбових закладів, які знаходяться в іншій місцевості.
2.8. Відмітка в паспорті про знаходження на території зарубіжної країни.
Вищезгадані  документи  Споживач  та/або  члени  його  сім’ї  повинні  подати  до

підприємства  –  виконавця  послуг  протягом 14 днів  з  моменту повернення  до  постійного
місця проживання.



3. В  зв’язку  з  виїздом  багатьох  громадян  міста  на  роботу  в  близьке  та  дальнє
зарубіжжя  і  неможливістю  надання  довідки  з  місця  проживання,  плату  за  житлово-
комунальні  послуги  не  нараховувати,  при  наявності  акту  обстеження  сім’ї  за  участю
представників  житлово-експлуатаційного  підприємства  та  сусідів  заявника,  або  акту
обстеження побутових умов складеного депутатом міської ради за яким закріплена вулиця
будинок  (квартира)  на  якій  обстежується  із  зазначенням осіб  що проживають  на  момент
обстеження(також без реєстрації) з підписами сусідів, що стверджують таке проживання.

4. У випадках коли Споживач та/або член(и) його сім’ї подають письмову заяву про
не  нарахування  плати  за  комунальні  послуги  (водопостачання  та/або  водовідведення)  в
приватному  будинку  що  будується  (недобудований),  вони  повинні  крім  письмової  заяви
надати  підприємству  -  виконавцю  послуг  акт  обстеження  побутових  умов  складений
депутатом  міської  ради  за  яким  закріплена  вулиця,  будинок  на  якій  обстежується,  з
підписами сусідів, що стверджують таке будівництво.

5. Винятком для продовження терміну подання письмової заяви та підтверджуючих
документів,  що  свідчать  про  тимчасове  перебування  в  іншій  місцевості  Споживача,  є
випадки, коли за адресою зареєстрований один мешканець та він:
доглядав за хворим;
перебував в лікувальному закладі:
був затриманий відділом внутрішніх справ.

У  цих  випадках  Споживач  протягом  14  діб  з  дня  прибуття  надає  документи,  що
підтверджували б його відсутність.

6. Винятком для подовження терміну звільнення  від нарахувань плати за комунальні
послуги більше трьох місяців є:

 призов до Збройних сил України;
 оголошення в розшук;
 затримання відділом внутрішніх справ;
 навчання на денній формі в учбових закладах, які знаходяться в іншій місцевості;
 перебування в лікувальних закладах.

Споживач та/або члени його сім’ї напередодні або пізніше за 14 діб з дня прибуття
мешканця,  надають письмову заяву про не нарахування на ім’я керівника підприємства –
виконавця послуг.  У заяві вказується термін, на який не проводиться нарахування, але не
більше  одного  року  з  дня  подання  заяви.  По  закінченню  вказаного  терміну  Споживач
протягом  14  діб  з  дня  повернення  надає  до  підприємства  підтверджуючі  документи  про
відсутність з визначеним терміну відсутності.

7. Поновлення  надання  послуг  після  повернення  Споживача  та  членів  його  сім’ї  до
місця  постійного  проживання,  в  разі  опломбування  вентилів,  проводиться  відповідним
підприємством на підставі письмової заяви від Споживача або членів його сім’ї  протягом
однієї доби з складанням відповідного акта.

8. У  випадках,  коли  пломба  була  пошкоджена  або  знята  без  оформлення  акта  з
представником  підприємства,  яке  припинило  надання  послуги,  плата  за  відповідні
комунальні послуги нараховується в повному обсязі Споживачу та/або членам його сім’ї, з
моменту складання акта про припинення надання послуг.

9. Якщо документи, які підтверджують відсутність Споживача та/або членів його сім’ї
надані  не  в  повному обсязі  або  не  оформлені  належним чином  (наявність  штампу,  дати
реєстрації,  підписів  відповідальних  осіб  та  ін.)  плата  за  відповідні  комунальні  послуги
нараховується в повному обсязі з моменту надання письмової заяви про відсутність.

10. Для  запобігання  крадіжок   в  квартирах,  інформація  про  відсутність  мешканців,
розголошенню не підлягає.
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