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ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗНАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

 Від _______ 2019 року                                                             № ________ 

 

Про затвердження тарифів на послуги 

централізованого водопостачання для  

Дмитрівського КП «Сількомунгосп» 

 

Розглянувши письмове звернення директора Дмитрівського комунального 

підприємства Дмитрівської сільської ради «Сількомунгосп» і розрахункові 

матеріали щодо встановлення тарифів на послуги централізованого 

водопостачання споживачам с. Дмитрівка в таких розмірах: для населення з 

рентабельністю 12% - 15,00 грн. за 1 куб. м. при  діючому 7,76 грн. за 1 куб. м, 

для державних підприємств з рентабельністю 19,7% - 18,00 грн. за 1 куб. м при 

діючому 8,10 грн. за 1 куб. м, для підприємств інших форм власності з 

рентабельністю 37,6% - 21,00 грн. за 1 куб. м при діючому 9,33 грн. за 1 куб. м, 

виконавчий комітет відмічає, що зростання планових витрат до витрат у 

діючому тарифі у 2,4 разів пов’язані в структурі витрат вартості електроенергії  

у 3,4 разів або на 109,56 тис. грн., витрат на поточний ремонт діючих 

водомереж в 1,5 разів або на 27,1 тис.грн., витрат на оплату праці у 3,5 разів або 

на 45,2 тис.грн.  

Розглянувши результати обговорення проекту рішення, взявши до уваги 

пропозиції споживачів, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 01.06.2011 року № 869 «Про внесення змін до Порядку формування тарифів 

на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з 

централізованого постачання гарячої води і Порядку формування тарифів на 

послуги з централізованого водопостачання та водовідведення» (в редакції 

Постанови  Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. № 291), п.п.2 п.3 ст. 4, 

п. 1 ст. 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», п. 2 ст. 28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Дмитрівської сільської ради об’єднаної територіальної громади  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визнати таким, що втратило чинність п. 1 п.п 1 в рішенні виконавчого 

комітету від 06 жовтня 2014 року № 95 «Про затвердження тарифів на 

водопостачанням споживачів. 

2. Встановити для Дмитрівського комунального підприємства Дмитрівської 

сільської ради «Сількомунгосп» тариф на послугу з централізованого 



водопостачання (за 1 куб. м спожитої води) з урахуванням планового прибутку 

в розмірі: 

            -  для населення – 15,00 грн. за 1 куб. м, 

            -  для державних підприємств – 18,00 грн. за 1 куб.м., 

            - для підприємств інших форм власності – 21,00 грн. за 1 куб. м. 

   3. Оприлюднити дане рішення в районній газеті, на інформаційному стенді та 

на офіційній сторінці сільської ради в мережі Інтернет. 

   4. Дане рішення набуває чинності через 15 днів після опублікування. 

   5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора 

Дмитрівського комунального підприємства Дмитрівської сільської ради 

«Сількомунгосп» Шаповал В.М. 

 

 

 

           Сільський голова                                                      Н. Стиркуль 

           Секретар сільської ради                                          С. Кулик 

 


