
 

                                                                                

 
  

          У К Р А Ї Н А  

       ЧОРНОМОРСЬКА МІСЬКА РАДА  

                                                  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

        РІШЕННЯ 

 

 

____23.08.2018___                                                                              ___263____ 

 

 

 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого 

комітету Чорноморської міської ради Одеської області від 

30.08.2017  року    №300    “Про встановлення тарифів на  

централізоване водопостачання та водовідведення, тарифів 

на послуги з централізованого постачання холодної води, 

водовідведення          (з        використанням    внутрішньо- 

 будинкових        систем)      комунальному підприємству 

“Чорноморськводоканал”    Чорноморської  міської   ради 

Одеської області” щодо коригування тарифів  

  

  

 Відповідно до звернення комунального підприємства “Чорноморськводоканал”  від 9.07.2018 

року  № 902/07-02  в зв'язку зі зростанням вартості покупної води, електроенергії; збільшенням 

законодавчо встановленого рівня заробітної плати  за рахунок підвищення розміру прожиткового 

мінімуму та мінімальної заробітної плати, зміни коефіцієнтів при визначенні тарифних ставок та 

посадових окладів працівників підприємства, передбачених змінами та доповненнями 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 29 січня 2018 року; збільшенням обсягу  

відрахувань на соціальні заходи та амортизаційних відрахувань; зростанням витрат сторонніх 

організацій  у  складі   собівартості   послуг   централізованого   водовідведення   та   зміною обсягів    

реалізації централізованого водопостачання споживачам, які  є суб'єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення;  на підставі  п. 2 ст. 7, п.3,4 ст.31  Закону 

України “Про житлово-комунальні послуги” від 24.06.2004 року №1875-IV, Порядку формування   

тарифів на  централізоване водопостачання та водовідведення, Порядку формування тарифів на 

послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

01.06.2011 року №869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-

комунальні послуги”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства від 30.07.2012 року №390 “Про затвердження  Порядку доведення до 

споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну 

цін/тарифів з обгрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних 

громад”, керуючись ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  

 

 

 

                  виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області  вирішив: 
 



           1.Пункти 1-7 рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області від 

30.08.2017  року  №300  “Про встановлення тарифів на  централізоване водопостачання та 

водовідведення, тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення          

(з        використанням      внутрішньобудинкових          систем)         комунальному        підприємству 

“Чорноморськводоканал”    Чорноморської  міської   ради   Одеської області” викласти  в  наступній  

редакції: 

 

 “1.Встановити комунальному підприємству “Чорноморськводоканал”Чорноморської міської ради 

Одеської    області    економічно    обгрунтовані    тарифи     на  централізоване   водопостачання   та  

водовідведення за структурою, наведеною в додатку 1 до цього рішення : 

а) на централізоване водопостачання: 

-для  споживачів, які  є  суб'єктами господарювання  у  сфері  централізованого    водопостачання та 

водовідведення - 5,79 грн. за 1 м3  з урахуванням податку на додану вартість; 

-для споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та 

водовідведення - 13,53 грн. за 1 м3  з урахуванням податку на додану вартість;  

 

б) на централізоване водовідведення: 

-для  споживачів, які  є  суб'єктами господарювання  у  сфері  централізованого    водопостачання та 

водовідведення - 5,46 грн. за 1 м3  з урахуванням податку на додану вартість; 

-для споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та 

водовідведення - 10,59 грн. за 1 м3  з урахуванням податку на додану вартість;  

 

        2.Встановити  комунальному  підприємству  “Чорноморськводоканал”   Чорноморської міської 

ради Одської області економічно обгрунтовані тарифи  на  послуги  з  централізованого  постачання 

холодної води,  водовідведення   (з використанням внутрішньобудинкових    систем) за структурою,  

наведеною в додатку 2 до цього рішення :  

   -на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням 

внутрішньобудинкових систем) — 14,40 грн. за 1м3 з урахуванням  податку на додану вартість; 

           -на послуги з  централізованого  водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових 

систем) -  11,28 грн. за 1 м3  з урахуванням податку на додану вартість.  

 

       3.Управлінню    соціальної     політики    Чорноморської    міської    ради      Одеської      області  

( Прищепа Т.І. )  забезпечити  виплату   додаткових  соціальних гарантій малозабезпеченим  

громадянам Чорноморської територіальної громади на покриття різниці між підвищеними та 

попередніми тарифами,  встановленими даним рішенням. 

 

       4.Фінансовому  управлінню   Чорноморської  міської  ради   Одеської  області  ( Яковенко О.М.) 

забезпечити фінансування видатків для надання додаткових соціальних гарантій  малозабезпеченим  

громадянам за наданими розрахунками управління соціальної політики Чорноморської міської ради  

Одеської області. 

 

    5.Оприлюднити дане рішення в газеті “Чорноморський маяк” та на офіційному веб-сайті  

Чорноморської міської ради. 

 

         6.Ввести в дію дане рішення з 16 вересня 2018 року. 

 

         7.Контроль   за   виконанням   цього   рішення   покласти   на   заступників  міського    голови  

Пічахчі Л.В.  та  Чумель Н.І.”  

 

 

 

Міський голова                                                                                                           В.Я.Хмельнюк 

 

 

 

 


