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Про встановлення тарифів на послуги 

централізованого водопостачання та 

водовідведення для населення,  

бюджетних установ та інших споживачів 

  

 Розглянувши листа директора КВКП "Водограй" КРАВЧЕНКА В.І. від 

14.12.2018 № 585 та розрахунки скоригованих складових структури тарифів на 

послуги централізованого водопостачання та водовідведення для населення, 

бюджетних установ та інших споживачів, Зміни та доповнення до Галузевої 

угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців 

"Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі 

України" та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-

комунального господарства, місцевої промисловості, побутового 

обслуговування населення України на 2017-2018 роки" від 04.12.2018 № 26, 

керуючись ст.28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.7 

Закону України "Про житлово-комунальні послуги", Законом України "Про 

Державний бюджет України на 2019 рік", відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 01.06.2011 № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до 

формування тарифів на житлово-комунальні послуги", Порядку доведення до 

споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру 

цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про 

врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово–комунального 

господарства України 30.07.2012 № 390, з метою приведення тарифів у 

відповідність до економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, 

виконавчий комітет Власівської селищної ради  

 

ВИРІШУЄ: 

 

 



 

1. У зв′язку з коригуванням складової структури тарифів, встановити з 

урахуванням економічного обґрунтування тарифів і забезпечення прибуткової 

роботи підприємства, тарифи на послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення в розрахунку на 1 куб.метр у розмірі: 

1.1.         Для населення: 

централізоване водопостачання – 13,61 гривень, 

централізоване водовідведення –  12,06 гривень. 

1.2.         Для інших споживачів: 

централізоване водопостачання – 17,40 гривень, 

централізоване водовідведення – 15,60 гривень. 

1.3.         Для  бюджетних організацій: 

централізоване водопостачання – 16,18 гривень, 

централізоване водовідведення –  14,33 гривень. 

2. Комунальному водопровідно - каналізаційному підприємству 

"Водограй" оприлюднити дане рішення в газеті "Світловодськ вечірній" та веб-

сайті Власівської селищної ради, ввести в дію відповідно до чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Селищний голова                                                                 А.Г.БАБАЧЕНКО 

 


