
 

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

30.07.2012  № 390 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

16 серпня 2012 р.  

за № 1380/21692 

Про затвердження Порядку доведення до споживачів 

інформації про перелік житлово-комунальних послуг, 

структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з 

обґрунтуванням її необхідності та про врахування 

відповідної позиції територіальних громад 

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
регіонального розвитку,  
будівництва та житлово-комунального господарства  
№ 367 від 22.12.2014} 
На виконання абзацу другого частини другої статті 31 Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги» та абзацу п’ятого пункту 2 Порядку формування 

тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 
року № 869, Н А К А З У Ю :  

1. Затвердити Порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-

комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її 

необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, що 
додається. 

2. Департаменту нормативно-правового регулювання (Татаринцева 
М.А) разом з Департаментом економіки систем життєзабезпечення 
(Старцева С.М.) забезпечити подання цього наказу в установленому 
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Міністра Аліпова О.М. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
Міністр А.М. Близнюк 

ПОГОДЖЕНО:  

 

Голова Державної служби України  

з питань регуляторної політики  

та розвитку підприємництва  

 

В.о. Віце-президента з виконавчої роботи  

 

 

 

 

М.Ю. Бродський  
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Асоціації міст України  

 

Голова Антимонопольного комітету України  

 

Віце-прем'єр-міністр України –  

Міністр соціальної політики України  

 

В. о. Голови Національної комісії,  

що здійснює державне регулювання  

у сфері комунальних послуг  

 

Голова Державної інспекції України  

з контролю за цінами 

В.В. Сидоренко  

 

В.П. Цушко  

 

 

С.Л. Тігіпко  

 

 

 

Ю. Хіврич  

 

 

О.В. Кисельов 

 

 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

регіонального розвитку,  

будівництва  

та житлово-комунального  

господарства України  

30.07.2012  № 390 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

16 серпня 2012 р.  

за № 1380/21692 

ПОРЯДОК  

доведення до споживачів інформації про перелік 

житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, 

зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та 

про врахування відповідної позиції територіальних 

громад 

І. Загальні положення 
1.1. Цей Порядок визначає механізм доведення суб’єктами 

господарювання, що виробляють або надають житлово-комунальні 
послуги (далі - суб’єкти господарювання), до відома споживачів 
інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру 
цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та 
врахування відповідної позиції територіальних громад при встановленні 
уповноваженими органами тарифів на житлово-комунальні послуги. 

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у 
законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про державне регулювання у 

сфері комунальних послуг», «Про природні монополії». 

ІІ. Механізм доведення до відома споживачів інформації про 

перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, 

зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про 

врахування відповідної позиції територіальних громад 
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2.1. Суб’єкти господарювання здійснюють розрахунки економічно 
обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних 
послуг і подають їх органам, уповноваженим здійснювати встановлення 
тарифів. 

2.2. Протягом п'яти робочих днів з дня подання відповідних 
розрахунків до органу, уповноваженого встановлювати тарифи суб’єкти 
господарювання інформують споживачів про намір здійснити зміну 
тарифів за визначеними цим Порядком способами. 

{Пункт 2.2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 367 від 

22.12.2014} 
2.3. Суб’єктами господарювання, що надають комунальні послуги 

(послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, послуги 
з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання 
холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, 
послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових 
систем)), до відома споживачів доводиться така інформація: 

{Абзац перший пункту 2.3 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 367 від 22.12.2014} 
загальний розмір тарифу та його структура (плановані витрати за 

елементами, прибуток, податок на додану вартість); 
{Абзац третій пункту 2.3 розділу ІІ виключено на підставі Наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 367 від 

22.12.2014} 
обґрунтування причин зміни тарифу (зазначення розміру діючого 

тарифу та відсотка відшкодування затвердженим тарифом собівартості, 
планового економічно обґрунтованого тарифу, дати, коли тариф 
востаннє переглядався, причин перегляду тарифу, зазначення відсотка 
зростання основних складових тарифу (заробітної плати, електроенергії, 
паливо-мастильних матеріалів), визначення відсотка підвищення тарифу 
тощо); 

інша додаткова інформація, визначена суб’єктом господарювання 
та/або органом, уповноваженим встановлювати тарифи. 

{Абзац четвертий пункту 2.3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства № 367 від 22.12.2014} 
Зазначена інформація доводиться до відома споживачів шляхом 

розміщення на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування в 
мережі Інтернет (за наявності), у друкованому засобі масової інформації 
місцевої сфери розповсюдження (перевага надається друкованим 
засобам масової інформації органу місцевого самоврядування), веб-сайті 
суб’єкта господарювання (за наявності), за необхідності, та шляхом 
розміщення на інформаційних стендах біля адміністративних будинків 
органів місцевого самоврядування в населених пунктах, де споживачі 
отримують відповідні послуги. 

{Абзац п'ятий пункту 2.3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства № 367 від 22.12.2014} 
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Суб’єкт господарювання додатково може також доводити до відома 
споживачів інформацію за допомогою радіо, телебачення та способу, 
визначеного статутом територіальної громади. 

2.4. Суб’єктами господарювання, що надають послугу з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій, до відома споживачів 
доводиться така інформація: 

загальний розмір тарифу (з податком на додану вартість) для 
кожного конкретного будинку; 

перелік послуг, що входять до складу послуги з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій, що надаватимуться в кожному 
конкретному будинку, та їх вартість; 

періодичність та строки надання послуг; 
обґрунтування причин зміни тарифу (зазначення розміру діючого 

тарифу та відсотка відшкодування затвердженим тарифом собівартості, 
планового економічно обґрунтованого тарифу, дати, коли тариф 
востаннє переглядався, причин перегляду тарифу, визначення відсотка 
зростання основних складових тарифу (заробітної плати, електроенергії, 
матеріалів), визначення відсотка підвищення тарифу тощо); 

інша додаткова інформація, визначена суб’єктом господарювання 
та/або органом, уповноваженим встановлювати тарифи. 

{Абзац шостий пункту 2.4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства № 367 від 22.12.2014} 
Зазначена інформація доводиться до відома споживачів шляхом 

розміщення на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування в 
мережі Інтернет (за наявності), в друкованому засобі масової інформації 
місцевої сфери розповсюдження (перевага надається друкованим 
засобам масової інформації органу місцевого самоврядування), веб-сайті 
суб’єкта господарювання (за наявності) та в кожному конкретному 
будинку (на прибудинковій території), зокрема на інформаційних стендах 
у під'їздах будинків та біля них. 

Суб’єкт господарювання додатково може також доводити до відома 
споживачів інформацію за допомогою радіо, телебачення та способу, 
визначеного статутом територіальної громади. 

2.5. Суб’єктами господарювання, що надають послуги з вивезення 
побутових відходів до відома споживачів доводиться така інформація: 

загальний розмір тарифу для кожного виду побутових відходів та 
його структура (плановані витрати за елементами, прибуток, податок на 
додану вартість); 

періодичність надання послуги; 
обґрунтування причин зміни тарифу (зазначення розміру діючого 

тарифу та відсотка відшкодування затвердженим тарифом собівартості, 
планового економічно обґрунтованого тарифу, дати, коли тариф 
востаннє переглядався, причин перегляду тарифу, зазначення відсотка 
зростання основних складових тарифу (заробітної плати, електроенергії, 
паливо-мастильних матеріалів), визначення відсотка підвищення тарифу 
тощо). 
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Зазначена інформація доводиться до відома споживачів шляхом 
розміщення на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування в 
мережі Інтернет (за наявності), у друкованому засобі масової інформації 
місцевої сфери розповсюдження (перевага надається друкованим 
засобам масової інформації органу місцевого самоврядування), веб-сайті 
суб’єкта господарювання (за наявності) та, за необхідності, на 
інформаційних стендах біля адміністративних будинків органів місцевого 
самоврядування, балансоутримувачів багатоквартирних будинків. 

{Абзац п'ятий пункту 2.5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства № 367 від 22.12.2014} 
Суб’єкт господарювання додатково може також доводити до відома 

споживачів інформацію за допомогою радіо, телебачення та способу, 
визначеного статутом територіальної громади. 

2.6. Способи доведення до відома споживачів інформації не 
обмежуються тими, що передбачені цим Порядком. 

2.7. Інформація повинна бути повною, змістовною та достовірною. 
2.8. У процесі доведення до відома споживачів інформації усі 

зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань 
підлягають реєстрації та обов'язковому розгляду суб’єктом 
господарювання. 

Зауваження і пропозицій, які отримані органом, уповноваженим 
встановлювати тарифи, надсилаються для розгляду суб’єкту 
господарювання. За результатами такого розгляду суб’єкт 
господарювання приймає рішення про їх урахування чи відхилення. 

{Абзац другий пункту 2.8 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства № 367 від 22.12.2014} 
2.9. Суб’єкт господарювання в установленому законодавством 

порядку повідомляє споживача, який надав свої пропозиції та 
зауваження, про їх урахування або відхилення. При цьому у разі 
відхилення пропозицій і зауважень суб’єктом господарювання надаються 
споживачеві обґрунтовані пояснення. 

2.10. У разі врахування зауважень і пропозицій суб’єкт 
господарювання здійснює перерахунок тарифу та передає його органу, 
уповноваженому встановлювати тарифи листом з висловленою позицією 
та відповідними обґрунтуваннями. 

{Пункт 2.10 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 367 від 

22.12.2014} 
2.11. У разі відсутності пропозицій та зауважень від фізичних та 

юридичних осіб, їх об'єднань або вмотивованого їх відхилення, суб’єкт 
господарювання письмово сповіщає про це орган, уповноважений 
встановлювати тарифи. 

{Пункт 2.11 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 367 від 

22.12.2014} 
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2.12. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх 
об'єднань приймаються зауваження і пропозиції, встановлюється 
суб’єктом господарювання, але він не може бути меншим за 14 
календарних днів та більшим ніж 20 календарних днів з дня 
повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифів на житлово-
комунальні послуги. 

2.13. Суб’єктом господарювання під час доведення до відома 
споживачів інформації обов’язково зазначається строк, протягом якого 
від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження і 
пропозиції, а також повідомляється адреса, на яку необхідно їх 
надсилати. 

2.14. Контроль за дотримання суб’єктами господарювання порядку 
доведення до відома споживачів інформації про перелік житлово-
комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з 
обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції 
територіальних громад здійснюється органами, уповноваженими 
встановлювати тарифи відповідно до їх повноважень, визначених чинним 
законодавством. 

{Пункт 2.14 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 367 від 

22.12.2014} 
2.15. Процедура доведення до відома споживачів інформації про 

перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну 
цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування 
відповідної позиції територіальних громад вважається такою, що 
відбулася, незалежно від надходження до суб’єкта 
господарювання/органу, уповноваженому встановлювати тарифи 
протягом встановленого строку зауважень і пропозицій від фізичних та 
юридичних осіб, їх об'єднань. 

{Пункт 2.15 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 367 від 

22.12.2014} 
2.16. Спори щодо доведення до відома споживачів інформації про 

перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну 
цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування 
відповідної позиції територіальних громад вирішується відповідно до 
чинного законодавства. 

Директор Департаменту  

економіки  

систем життєзабезпечення 

 

 

С.М. Старцева 
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