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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2015 року                   № 032                                   смт. Воловець

Про затвердження тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення

Розглянувши пропозиції та розрахунки КП ВС «Водоканалсервіс» по встановленню економічно обґрунтованих тарифів на послуги по водопостачанню та водовідведенню, розраховані згідно Постанови КМУ від 01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», керуючись ст. 7, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком Воловецької селищної ради вирішив:

	Затвердити і ввести в дію з 01.06.2015 року тарифи на послуги КП ВС «Водоканалсервіс» по водопостачанню та водовідведенню у розмірі:

№ п/п
Споживачі
Послуга
(за 1 м3)
Тариф, грн



без ПДВ
з ПДВ
1
Населення
водопостачання (питне)
5,84
7,01

- за наявності приладу обліку
водопостачання (технічне)
2,37
2,84

- за відсутності приладу обліку
водопостачання (технічне)
3,56
4,27


водовідведення
5,74
6,89
2
Бюджетні організації
водопостачання
6,72
8,06


водовідведення
6,60
7,92
3
Інші споживачі
водопостачання
8,47
10,16


водовідведення
8,32
9,99

	Рішення виконавчого комітету селищної ради від 23.04.2012 р. № 70 «Про затвердження тарифів на водопостачання та водовідведення» від 26.06.2012 р. № 98 «Про затвердження тарифів на водопостачання та водовідведення» втрачає свою дію з 01.06.2015 року.


	В подальшому здійснювати коригування тарифів у разі зміни податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати і амортизаційних відрахувань, цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси і подавати їх на розгляд виконкому.


	Звернутися до сесії селищної ради з пропозицією, у відповідності до п. 3-6 ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», розглянути питання повної або часткової компенсації для населення, різниці між економічно обґрунтованими тарифами на послуги з водопостачання (питного) та водовідведення, затвердженими у квітні 2012 року та квітні 2015 року, яка складає: водопостачання (питне) – 2,20 грн.; водовідведення – 1,84 грн.


	Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови по виконавчій роботі Грига С.В.



Селищний голова                                                                 В.В. Панасович.

