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Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                    № _____ 
 

 

Про проведення незалежного 

аудиту та направлення до НКРЕКП 

тарифів на послуги з 

централізованого теплопостачання, 

що надаються комунальним 

підприємством «Власівські 

мережі» Власівської селищної 

ради  

У зв'язку із соціальною напругою, яка склалася в смт Власівка в результаті 

стабільного підвищення виконавчим комітетом Власівської селищної ради 

тарифів на послуги централізованого теплопостачання для населення, 

бюджетних установ та інших споживачів, що надаються комунальним 

підприємством «Власівські мережі» Власівської селищної ради, починаючи з 

25 вересня 2017 року (останнє підвищення тарифів відбулося за рішенням 

виконавчого комітету Власівської селищної ради від 16.11.2018 року № 216 

«Про коригування тарифів на послуги централізованого теплопостачання для 

населення, бюджетних установ та інших споживачів», враховуючи той факт, 

що мешканці селища Власівка  не в змозі оплачувати рахунки за опалення 

через його постійне здорожчання, враховуючи висновки та рекомендації комісії 

щодо перевірки тарифів на послуги центрального теплопостачання для 

населення, бюджетних установ та інших споживачів КП «Власівські мережі» 

(голова комісії депутат ВОВК Т.В.), з метою дотримання Конституції України, 

забезпечення соціального захисту населення, недопущення загострення 

суспільної напруги серед населення селища Власівка, керуючись Законом 

України «Про теплопостачання», Законом України «Про Національну комісію, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

 

 



ПРОЕКТ 

 

1. Ініціювати проведення незалежного аудиту фінансово-економічної 

діяльності, у тому числі перевірку діючих тарифів для населення на послуги з 

централізованого теплопостачання, що надаються комунальним підприємством 

«Власівські мережі» Власівської селищної ради з визначенням їх економічної 

обґрунтованості.  

2. При визначенні критеріїв до аудиторських фірм, що залучатимуться до 

проведення незалежного аудиту, врахувати пропозиції депутатів Власівської 

селищної ради та населення селища Власівка. 

3. Встановити мораторій (заборону) на підвищення тарифів для населення 

на послуги з централізованого теплопостачання, що надаються комунальним 

підприємством «Власівські мережі» Власівської селищної ради до 

оприлюднення результатів проведення незалежного аудиту та висновків щодо 

їх економічної обґрунтованості. 

4. Направити до НКРЕКП діючі тарифи для населення на послуги з 

централізованого теплопостачання, що надаються комунальним підприємством 

«Власівські мережі» Власівської селищної ради, з відповідними документами 

для перевірки з метою врегулювання спорів на принципах законності, 

компетентності, справедливості, недопущення дискримінації, відкритості і 

прозорості, неупередженості та об'єктивності. 

5. Доручити виконавчому комітету Власівської селищної ради здійснити 

організаційно-правові заходи щодо виконання пунктів 1-4 цього рішення. 

6. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на голову комісії з питань 

законності, правопорядку, депутатської діяльності, гласності, захисту прав 

людини, зав’язків з об’єднаннями громадян та реалізації державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності депутата 

ГЛИНЧЕНКА О.М., на голову комісії з питань промисловості, енергетики, 

місцевого господарства, комунальної власності та реалізації державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності депутата ВОВКА Т.В. 

та на голову комісії з бюджетно-фінансових питань та соціально-економічного 

розвитку депутата КОЧЕТКОВУ Т.І. 

 

 

Селищний голова                                                                        А.Г.БАБАЧЕНКО 


