
ПРОЄКТ 

рішення виконавчого комітету 

Краснокутської селищної ради 

 

Про затвердження ПУБЛІЧНОГО 

ДОГОВОРУ про надання послуг з 

поводження з твердими побутовими 

відходами 

 

 

З метою реалізації державної політики у сфері житлово-комунального 

господарства, забезпечення належного санітарно-епідеміологічного стану та 

благоустрою на території Краснокутської селищної територіальної громади 

Богодухівського району Харківської області, відповідно до ст. 633 Цивільного 

кодексу України, Законів України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених 

пунктів», «Про відходи», Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 

2008 року № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з поводження з 

побутовими відходами», розглянувши лист Виробничого управління житлово-

комунального господарства від 01 листопада 2021 року № 01-20/394, керуючись 

пп. 6 п. «а» ч. 1 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет селищної ради  

 

В  И   Р  І  Ш  И  В: 

 

1. Затвердити ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з поводження з 

твердими побутовими відходами (додається). 

2. Рішення вступає в дію з 01.01.2022 року. 

3. Відділу організаційної роботи апарату Краснокутської селищної ради 

здійснити оприлюднення рішення у засобах масової інформації та/або на 

офіційному вебсайті Краснокутської селищної ради, згідно з чинним 

законодавством. 

4. Виробничому управлінню житлово-комунального господарства 

забезпечити висвітлення ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ про надання послуг з 

поводження з твердими побутовими відходами згідно з чинним 

законодавством. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови з питань діяльності виконавчих органів Сергія ЗАЙЦЯ. 
 

 

Краснокутський селищний голова                                           Ірина КАРАБУТ 

 

 

 

 
 

 

Додаток 1 



до рішення виконавчого комітету 

від _______________ року № _______ 

 
                                                                  

                                                          ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР  

про надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами 

  смт Краснокутськ      «____»_____________2021р. 

 Виробниче управління житлово-комунального господарства в особі начальника Гуцеля 

Павла Івановича, що діє на підставі Статуту затвердженого Краснокутською селищною 

радою, (далі – «Виконавець»), з однієї сторони, та  

Власник (співвласник, користувач) квартири в багатоквартирному житловому будинку або 

власник (співвласник, користувач) одноквартирного житлового будинку приватного сектору, 

що знаходиться на території Краснокутської селищної територіальної громади (далі – 

Споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене. 

1. Предмет договору 

 

1.1. «Виконавець» зобов'язується надавати послуги з поводження з твердими побутовими 

відходами на території Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського 

району Харківської області, а «Cпоживач» зобов'язується своєчасно оплачувати послуги за 

встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим Договором.  

 

2. Перелік послуг 

 

2.1. Виконавець надає Споживачеві послуги з поводження з твердими побутовими 

відходами, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових 

будинках (залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть 

у подальшому використовуватися за призначенням). 

2.2. Послуги з поводження з твердими побутовими відходами надаються за контейнерною та 

безконтейнерною схемою, згідно затверджених ВУЖКГ графіків.   

2.3. За безконтернейною схемою вивезення твердих побутових відходів здійснюється у 

визначених місцях: Споживач завантажує тверді побутові відходи у щільно закритих 

сміттєзбірних пакетах у спеціально обладнані транспортні засоби Виконавця. 

 2.5.  Небезпечні відходи відокремлюються на етапі збирання від інших твердих побутових 

відходів «Споживачем», збираються та окремо передаються «Споживачем», відповідно до 

вимог чинного законодавства, спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на 

здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. 

2.6. Тип та кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, необхідних для вивезення 

відходів, визначаються «Виконавцем». 

 

3. Вимірювання обсягу надання  послуг 

 

3.1. Обсяг надання послуг розраховується «Виконавцем» на підставі норм, затверджених 

Краснокутською селищною радою на послугу з поводження з побутовими відходами.  

3.2. Плата за послуги з поводження з твердими побутовими відходами становить: 

абонентське обслуговування - 5,00 (п’ять) гривень з житлового будинку приватного сектору 

(квартири) + 20,00 (двадцять) гривень на кожного фактично проживаючого мешканця у 

відповідному житловому будинку приватного сектору (квартирі).  

 

4. Оплата послуг 

 
4.1. «Споживач» вносить платіж не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим.  
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4.2. Послуги оплачуються згідно квитанцій на оплату послуг через установи банків або касу 

підприємства. 
4.3. Плата за послуги «Виконавця» вноситься на поточні рахунки «Виконавця» ВУЖКГ, р/р 

UA523518230000000260043012616, ХОУ АТ «Ощадбанк» м. Харків ЄДРПОУ 22666610, 

МФО 351823 або в касу підприємства. 

4.4. У разі зміни вартості послуги «Виконавець» повідомляє «Споживачеві» не пізніше ніж за 

15 днів із зазначенням причин і відповідних підстав. Таке повідомлення публікується на 

офіційному вебсайті Краснокутської селищної ради.  

4.5. «Споживач» здійснює розрахунки за спожиті послуги за новими тарифами та новими 

нормами з моменту їх введення згідно чинного законодавства.  

4.6. Наявність пільг, передбачених законодавчими актами, необхідно підтвердити наданням 

копій відповідних  документів Виконавцю. 

 

5. Права та обов'язки «Споживача»: 

 

5.1. Споживач має право на: 

1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами 

договору; 

2) одержання без додаткової оплати від Виконавця інформації про тарифи на послуги з 

поводження з побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, структури 

тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг; 

3) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю 

внаслідок неналежного надання або ненадання послуг; 

4) усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з 

моменту звернення Споживача; 

5) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх 

ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості; 

6) неоплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні 

(іншому об’єкті нерухомого майна) Споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за 

умови документального підтвердження такої відсутності; 

7) перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку; 

8) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг; 

9) отримання без додаткової оплати інформації про проведені Виконавцем нарахування 

плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від 

Споживача платежі; 

10) розірвання договору здійснюється відповідно до законодавства України (зміна власника 

особового рахунку, зміна Виконавця послуг та інше). 

 5.2.Споживач зобов’язується: 

1) укладати договори про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом; 

2) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням 

послуг, що виникли з його вини; 

3) оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з поводження з 

побутовими відходами; 

4) дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм;  

5) письмово інформувати Виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого 

майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі Споживача 

протягом 30 календарних днів від дня настання такої події; 

6) забезпечити належне збирання та зберігання твердих побутових відходів.  

 

6. Права та обов’язки «Виконавця»:  

 

6.1  «Виконавець» має право:  

1) при недотриманні «Споживачем» договірних зобов’язань (п.5.2. Договору) тимчасово 

припинити надання послуг; 

2)  звертатися до суду в разі порушення Споживачем умов договору; 



3) отримувати інформацію від індивідуального Споживача про зміну власника житла (іншого 

об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі 

Споживача. 

6.2. «Виконавець» зобов'язується: 

1) надавати послуги відповідно до вимог чинного законодавства про відходи, санітарних 

норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених 

Кабінетом Міністрів України, Правил експлуатації полігонів побутових відходів та цього 

Договору тощо; 

2) збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами; 

3) перевозити відходи тільки на об'єкти поводження з побутовими відходами; 

4) надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на надання послуг, умови 

оплати, графік вивезення відходів; 

5) усувати факти порушення вимог щодо забезпечення належної якості послуг та вести облік 

претензій, які пред'являє «Споживач» у зв'язку з невиконанням умов цього Договору; 

6) зменшувати розмір плати за послуги в разі тимчасової відсутності Споживача на підставі 

письмової заяви «Споживача» та надання підтверджуючих документів; 

7) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживачів і 

проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в 

повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених 

договором; 

8) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені 

законодавством; 

9) своєчасно реагувати на виклики Споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог 

(претензій) Споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг; 

10) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, 

пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини; 

11) інформувати Споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з побутовими 

відходами; 

«Виконавець» має також інші обов'язки відповідно до чинного законодавства.   

 

7. Відповідальність сторін за невиконання умов договору 

7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону 

України «Про житлово-комунальні послуги». 

7.2. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач 

викликає Виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості 

наданих послуг. Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 27 грудня 2018 року № 1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки 

відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління 

багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних 

послуг». 

7.3.«Споживач» несе відповідальність згідно із законом і цим Договором за: 

1) . У разі несвоєчасного та/або не в повному обсязі внесення плати за житлово-комунальні 

послуги споживач зобов’язаний сплачувати пеню у розмірі 0,1 відсотка від суми 

простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення, але не більше 100 

відсотків загальної суми боргу. Зміна визначеного розміру пені за погодженням сторін не 

допускається. 

2). невиконання зобов'язань, визначених цим Договором і законом. 

 

7.2. «Виконавець» несе відповідальність за: 

1) ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків 

майну «Споживача», шкоди його життю чи здоров'ю; 
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2) невиконання зобов'язань, визначених цим Договором і законом. 

 

8. Розв'язання спорів 

 

8.1. Спори за Договором між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або у 

судовому порядку. 

8.2.Спори, пов'язані з пред'явленням претензій, можуть розв'язуватися в досудовому порядку 

шляхом їх задоволення. 

8.3. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості 

«Споживач» викликає представника «Виконавця» для складення акта-претензії, в якому 

зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо. 

                                                          9. Умови внесення змін до договору 

9.1. Внесення змін до цього договору здійснюється в разі: 

- внесення змін в законодавчі та нормативні акти, щодо надання житлово-комунальних 

послуг та поводження з відходами; 

- встановлення або корегування тарифів та норм утворення твердих побутових відходів. 

 

10. Форс-мажорні обставини 

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання  

непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного 

характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно до умов цього 

Договору. 

 

11. Строк дії, умови продовження та припинення дії цього Договору 

11.1. Даний Договір укладається з урахуванням вимог ст. ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного 

кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами. 

11.2.   Даний Договір набирає чинності з дня винесення рішення про його затвердження на 

сесії Краснокутської селищної ради, діє протягом одного року і поширюється на всіх 

Споживачів послуг з поводження з твердими побутовими відходами на території 

Краснокутської селищної  територіальної громади. 

11.3. Дія договору припиняється у разі: 

- смерті фізичної особи – Споживача; 

- прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи – Споживача (Виконавця) або 

визнання його банкрутом; 

- припинення відповідного договору між Виконавцем та органом місцевого самоврядування 

(чи уповноваженою ним особою) на надання послуг з поводження з побутовими відходами 

на певній території населеного пункту; 

- дострокового розірвання договору в порядку та на підставах, встановлених цивільним 

законодавством або за домовленістю сторін. 

11.4. Дія договору припиняється шляхом розірвання за: 

- взаємною згодою сторін; 

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі порушення істотних умов договору другою 

стороною. 

У разі розірвання договору зобов’язання припиняються з моменту досягнення домовленості 

про розірвання договору. 



                                                              12. Прикінцеві положення 

12.1. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не 

будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку. 

12.2. Договір доводиться до відома Споживачів та знаходиться у постійному доступі шляхом 

опублікування в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області за електронною адресою: https://krkut.com.ua, у 

розділі: «Реєстр публічної інформації». 

За вимогою Споживача Виконавець надає друкований примірник Договору. 

12.3. Споживач надає право Виконавцю, відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних», здійснювати обробку персональних даних Споживача у зв’язку з 

укладанням та виконанням договору. 

12.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним 

законодавством України.  

З правилами надання послуг з поводження з побутовими відходами та витягами із 

законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими 

відходами та утримання територій населених пунктів ознайомлений (-на). 

 

Реквізити Виконавця 
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