
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 25.07.2008 р. N 1029

Київ

Про удосконалення і впорядкування системи розрахунків за
житлово-комунальні та інші послуги

Враховуючи Закон України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-
комунального господарства на 2004 - 2010 роки", рішення Київської міської ради від 10.07.2003 N 592/752 
"Про затвердження Комплексної програми реформування та розвитку житлового господарства міста Києва 
на 2003 - 2005 роки та на період до 2010 року", рішення колегії виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) N 71 від 28.09.2007 та з метою удосконалення і впорядкування 
системи розрахунків за житлово-комунальні та інші послуги в м. Києві:

1. Визнати за доцільне створення Єдиного інформаційно-розрахункового центру на базі комунального 
підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (далі - КП "ГІОЦ") для впровадження у м. 
Києві загальноміської системи нарахування і обліку сплати за житлово-комунальні та інші послуги.

2. Вважати необхідним здійснювати сплату за житлово-комунальні та інші послуги за допомогою 
єдиного платіжного документа "Рахунка на сплату житлово-комунальних послуг".

3. КП "ГІОЦ" доручити:
- автоматизацію технологічного процесу нарахування платежів за житлово-комунальні послуги;
- розщеплення та облік сплати за житлово-комунальні послуги;
- формування та друк "Рахунка на сплату житлово-комунальних послуг", який узагальнює нарахування 

виконавців та виробників послуг з врахуванням існуючих пільг, субсидій та компенсацій;
- організацію доставки до житлових організацій м. Києва єдиних платіжних документів на сплату за 

житлово-комунальні послуги;
- підтримку та супроводження програмно-апаратного комплексу з нарахування платежів та обліку 

сплати за житлово-комунальні та інші послуги;
- ведення баз даних: житлового фонду, мешканців м. Києва, пільгових категорій громадян, громадян, що

отримують субсидії та компенсації, обсягу житлово-комунальних послуг та нарахувань і сплати за 
житлово-комунальні послуги;

- інформаційний обмін та взаємодію з учасниками розрахунків: виконавцями та виробниками житлово-
комунальних послуг, відділами соціального захисту населення, паспортними столами та ін.;

- інформаційну взаємодію з банками-агентами та іншими організаціями, що приймають платежі від 
населення, з державними адміністраціями міста та районів, з підприємствами житлово-комунального 
господарства, з населенням міста.

4. КП "ГІОЦ" при впровадженні загальноміської системи нарахування і обліку сплати населенням за 
житлово-комунальні та інші послуги погодити з Головним управлінням зв'язку, інформатизації та захисту 
інформації виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) інтеграцію в 
автоматизовану інформаційно-аналітичну систему м. Києва.

5. Головному управлінню житлового господарства виконавчого органу Київради (Київської міської 
державної адміністрації) забезпечити:

- функціонування житлово-експлуатаційних організацій всіх форм власності, підприємств-виробників 
комунальних послуг в єдиній загальноміській системі нарахування і обліку сплати населенням за житлово-
комунальні та інші послуги;

- інформаційно-технічне забезпечення житлових організацій;
- укладання договорів з усіма учасниками розрахунків.
6. Районним у м. Києві державним адміністраціям та житлово-експлуатаційним організаціям, незалежно 

від форм власності, забезпечити:



- достовірність та своєчасність здійснення нарахувань за житлово-комунальні та інші послуги у єдиній 
загальноміській системі нарахування і обліку сплати населенням за житлово-комунальні та інші послуги;

- доставку єдиних рахунків на сплату житлово-комунальних та інших послуг до мешканців будинків у 
встановлені строки.

7. Головному управлінню зв'язку, інформатизації та захисту інформації виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити можливість обміну інформації між учасниками 
розрахунків в міській інформаційній та телекомунікаційній мережі.

8. Головному управлінню з питань цінової політики виконавчого органу Київради (Київської міської 
державної адміністрації) підготувати проект розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) щодо внесення змін в частині впорядкування розмірів витрат, пов'язаних з 
нарахуванням, збором, обліком та розщепленням платежів населення за житлово-комунальні послуги, які 
враховані в тарифах на житлово-комунальні послуги.

9. Районним відділам субсидій м. Києва забезпечити надання КП "ГІОЦ" даних про загальну суму 
нарахованих субсидій та компенсацій з реєстрами заявників, яким вони призначені.

10. КП "ГІОЦ", Головному управлінню комунального господарства виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню житлового господарства виконавчого 
органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню з питань цінової 
політики виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Комунальному 
підприємству "Наукова установа Науково-дослідний інститут розвитку міста" розробити та затвердити у 
встановленому порядку Положення про Єдиний інформаційно-розрахунковий центр, графік впровадження 
загальноміської системи нарахування і обліку сплати населенням за житлово-комунальні та інші послуги, 
порядок обміну інформацією з учасниками розрахунків, інші методичні та правові документи за 
необхідністю.

11. Розпорядження вступає в силу з моменту його підписання, за винятком пункту 3 розпорядження, дія 
якого розпочинається після затвердження змін до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) щодо впорядкування розмірів витрат, пов'язаних з 
нарахуванням, збором, обліком та розщепленням платежів населення за житлово-комунальні послуги, які 
враховані в тарифах на житлово-комунальні послуги та необхідні для виконання зазначеного пункту 
розпорядження.

12. Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення 
щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

13. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на перших заступників голови Київської 
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 
Виконуючий обов'язки голови Д. Басс 
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