
                                                                                                                                                      

УКРАЇНА
ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від  31  січня  2017 року              № 20             3  сесія 1 скликання
с. Чорноморка 

Про корегування цін на централізоване 
водопостачання  по  Чорноморській  
сільській раді  Очаківського  району  
Миколаївської області 

Відповідно до статті 26  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статті 31  Закону України «Про житлово - комунальні послуги», Законів України «Про ціни і
ціноутворення», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про державне регулювання у
сфері комунальних  послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року №
869  «  Про  забезпечення  єдиного  підходу до  формування  тарифів  на  житлово-комунальні
послуги»  з метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів на водопостачання  та
водовідведення, які будуть повністю покривати всі витрати в собівартості цих послуг та їх
інвестиційну складову,   враховуючи висновок та рекомендації   постійної  комісії  сільської
ради  з  питань  фінансів,  планування  та   формування   бюджету,  соціально-економічного
розвитку, соціального захисту та праці, житлово-комунального господарства та транспорту,
сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. В зв’язку зі зміною протягом дії по Чорноморській сільській раді тарифів на 

централізоване водопостачання та водовідведення,  вартості окремих  складових економічно
обґрунтованих витрат, які не залежать від виконавця, зокрема збільшення податків і зборів,
мінімальної заробітної плати, підвищення цін на електричну енергію, паливно-енергетичні
та  інші  матеріальні  ресурси,  провести  корегування  тарифів  на  централізоване
водопостачання та водовідведення на  території  Чорноморської об’єднаної територіальної
громади.

2. Перерахунок тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення 
проводити шляхом  корегування лише тих складових, за якими відбулися цінові зміни в бік
збільшення та з урахуванням інвестиційної складової.

3. Встановити  тарифи на централізоване водопостачання в розрізі споживачів:
для  жителів, зареєстрованих в населених пунктах Чорноморської об’єднаної територіальної
громади: 

- 8.19 грн за 13  при нормативному споживанні  ( по собівартості);
- 9,17 грн за 13  - за  понаднормове  споживання для зареєстрованих жителів села ( з

урахуванням  12 відсотків інвестиційної  складової згідно рішення сільської ради № 2
від 08 листопада 2011 року );

- 9,17 грн за 13  - для проживаючих в селі Чорноморка  ( з урахуванням  12 відсотків
інвестиційної  складової згідно рішення сільської ради № 2 від 08 листопада 2011 року
);



- 9,42 грн за 13 - для бюджетних  установ  ( з урахуванням  15 відсотків інвестиційної
складової згідно рішення сільської ради № 2 від 08 листопада 2011 року );

- 12,29 грн за 13  для  інших  споживачів ( з урахуванням  50 відсотків інвестиційної
складової згідно рішення сільської ради № 2 від 08 листопада 2011 року );

\ Додаток 1\
4. Встановити тарифи на централізоване водовідведення на території Чорноморської 

об’єднаної територіальної громади: 
-   для  зареєстрованих  жителів при нормативному  водовідведенні – 12, 92  грн  за  13 
стоків ( по собівартості);
-  понаднормове водовідведення  для зареєстрованих жителів села – 14,47 грн за 13 стоків ( з
урахуванням  12 відсотків інвестиційної  складової згідно рішення сільської ради № 2 від 08
листопада 2011 року );
- для проживаючих (не зареєстрованих)  – 14,47 грн за 13 стоків ( з урахуванням  12 відсотків
інвестиційної  складової згідно рішення сільської ради № 2 від 08 листопада 2011 року );
-  для  інших  та  бюджетних  організацій  –  14,86  грн за  13; (  з  урахуванням  15  відсотків
інвестиційної  складової згідно рішення сільської ради № 2 від 08 листопада 2011 року );
\ додаток 2 \

5. Встановлені вище тарифи вступають у дію з  01.03.2017 року
6. Контроль за виконанням даного рішення покладається на постійну комісію 

сільської  ради з  питань  фінансів,  планування  та   формування   бюджету,  соціально-
економічного розвитку, соціального захисту та праці, житлово-комунального господарства та
транспорту.

Сільський голова                                                                                                      А.А. Дмитренко

ПОЯСНЕННЯ

Послуги по централізованому  водопостачанню  надає  водопровідно-каналізаційне
господарство  Чорноморської сільської ради по селам  Чорноморка, Благодатне,  Осетрівка,
Березань, Їжицьке.

ФГ  «Племзавод ім.. Шмідта» -  с.  Рівне. 
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