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Чигиринс
Черкасько[ областi

Виконавчий KoMiTeT

24.0з.202]l Ns 149-8
м.Чигирин

Про встановлення тарифiв на послуги з

централiзованого водопостачання та
водовiдведення

Вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту (а> частини першоi cTaTTi 28 Закону
УкраТни uПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>, керуючись Законом УкраТни
uПро житлово-комуна-пьнi послуги>>, Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 01 червня 2011 Jф869 <Про забезпечення единого пiдходу до формування
тарифiв на житлово-комунальнi послуги)>, Наказом MiHicTepcTBa регiона_гrьного
розвитку, будiвництва та житлово-комун€Lльного господарства Украiни вiд
l2,09.2018 JYg 239 <Про затвердження Порядку розгляду органами мiсцевого
самоврядування розрахункiв на теплову енергiю, iT виробництво
транспортування та постачання, а також розрахункiв тарифiв на i<омунальнi
послуги, поданих для iх встановлення), Наказом MiHicTepcTBa регiоншIьного
розвитку, будiвництва та житлово-комун€Lпьного господарства УкраТни Ns 130
вiд 05.06.2018 <Про затвердження Порядку iнформування споживачiв про HaMip
змiни цiн/тарифiв на комунальнi послуги з обгрунтуванням такоi
необхiдностi>>, розглянувши заяву директора комун€Lпьного пiдприсмства
<Чигирин> ЧигиринськоТ MicbKoT ради\розрахунок економiчно-обrрунтованих
планових витрат, пов'язаних з наданням послуг з централiзованого
водопостачання та водовiдведення та з метою приведення у вiдповiднiсть до
економiчно обГрунтованих витрат, тарифiв на послуги з центр€Lлiзованого
водопостачання та водовiдведення, забезпечення ста-поТ та безаварiйноi роботи
комунального пiдприемства, виконавчий KoMiTeT

щ
ька Micbka рада

1. Встановити тарифи на послуги
водовiдведення для Bcix категорii
територiал ьноТ громади :

- централiзованеводопостачання
- централiзоване водовiдведення

зглдно 3
пршгlнАлом

ВИРIШИВ:

з центрzlлiзованого водопостачання та
споживачiв Чигир

за 1м3 - 20,50 грн
за 1мЗ - 21,50 грн
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Копiя
2, Затвердити розмiр внеску за встановлення, обслуговування та замiну

вузла комерцiйного облiку - 34,50 грн./квартал.
З. Ввести в дiю тарифи на послуги з централiзованого водопостачання та

водовiдведення , передбаченi пунктом 1 цього рiшення з 01 .04.2021 .

4, Вiддiлу органiзацiйноi роботи виконавчого KoMiTeTy ЧигиринськоТ
MicbKoT ради (начальник Л.Гержина) протягом трьох днiв з моменту прийняття
цього рiшення забезпечити публiкацiю повiдомлення про встановлення тарифiв
на послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення в районнiй
газетi <Чигиринськi BicTi>.

5. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника
мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради С.Брайченко та
директора комунального пiдприемства <<Чигирин)) ЧигиринськоТ MicbKoT ради
В.Ключник,

мiський голо

згlдно 3
:DигlнАлом

В. Харченко
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