Проект

УКРАЇНА
КРИЖОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРИЖОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
№1
14.12. 2018 року
смт Крижопіль

36 сесія
7 скликання

Про внесення змін до рішення 9 сесії Крижопільської
селищної ради 6 скликання «Про коригування тарифів
на послуги з водопостачання та водовідведення по
ДП «Крижопільводоканал» КП «Вінницяоблводоканал»
згідно з порядком формування тарифів за групами
споживачів селища Крижопіль»
Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 28 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», керуючись статею 31 Закону України «Про
житлово-комунальні послуги», постановою КМУ від 01.06.2011 «Про
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні
послуги», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України «Про затвердження 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», рішенням 33 сесії 7
скликання від 19.07.2017 № 2-33/18 «Про створення комунального підприємства
«Крижопільводоканал», беручи до уваги звернення КП «Крижопільводоканал»
про затвердження тарифів на послуги з водопостачання для населення та
калькуляції розрахунку економічно обґрунтованих планових витрат, пов’язаних
з централізованим водопостачанням та водовідведенням, ураховуючи висновок
постійної комісії селищної ради з питань планування, бюджету і фінансів,
соціально - економічного розвитку селища, селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Унести зміни до рішення 9 сесії Крижопільської селищної ради 6 скликання
«Про коригування тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення по ДП
«Крижопільводоканал» КП «Вінницяоблводоканал» згідно з порядком
формування тарифів за групами споживачів селища Крижопіль», а саме :
1.1 слова в тексті рішення ДП «Крижопільводоканал КП «Вінницяоблводоканал»
замінити словами КП «Крижопільводоканал»;
1.2 у пункті 1 замінити:

• вартість послуги водопостачання для населення з «9,00 грн.» на «19 грн. 54
коп.»;
• термін введення діючого тарифу водопостачання для населення з «01.01.2012
р.» на «01 січня 2019 р.».
2. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.
3. Зобов’язати комунальне підприємство «Крижопільводоканал» не менше ніж за
15 днів до введення у дію встановлених тарифів на послуги з водопостачання
повідомити споживачів з посиланням на це рішення.
4. Секретарю селищної ради оприлюднити на сайті Крижопільської селищної ради
рішення «Про внесення змін до рішення 9 сесії Крижопільської селищної ради 6
скликання «Про коригування тарифів на послуги з водопостачання та
водовідведення по ДП «Крижопільводоканал» КП «Вінницяоблводоканал»
згідно з порядком формування тарифів за групами споживачів селища
Крижопіль» у десятиденний термін після його прийняття та надати до ЗМІ
повідомлення про прийняття цього рішення.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної
ради з питань планування, бюджету і фінансів, соціально - економічного
розвитку селища (голова комісії Мужилівська О.М.)

Селищний голова
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