БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять другої сесії сільської ради сьомого скликання
від 25 квітня 2019 року
№487
Про затвердження тарифів КП «Струмок-2»
Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету
Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до
формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та з метою створення ефективного
ринкового механізму функціонування системи водопостачання КП «Струмок-2», зменшення
витрат і втрат, забезпечення прозорості встановлення тарифів на ці послуги, стимулювання
встановлення населенням засобів обліку води, з метою забезпечення стовідсоткового
розрахунку, податкових зобов’язань та виплати заробітної плати, відповідно до ст. 26, 28
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити тарифи на послуги з централізованого водопостачання КП «Струмок-2»:
1.1. За водокористування по лічильнику:
- для населення – 10,50 грн. за 1 куб.м;
- для бюджетних установ – 10,50 грн. за 1 куб.м;
- для інших споживачів – 10,50 грн. за 1 куб.м;
1.2. За водокористування без лічильника:
з однієї людини в місяць – 40,00 грн;
з однієї голови ВРХ – 20,50 грн;
з однієї голови молодняка – 9,50 грн;
з однієї голови свині – 4,70 грн;
за легковий автомобіль – 18,90 грн;
за полив 0,01 га земельної ділянки – 62,00 грн;
для абонентів які користуються централізованим водопостачанням без лічильника
і мають колодязі або артсвердловини, установити плату за полив половини земельної
ділянки по тарифу -62,00 грн.
1.3. за нове підключення до водопроводу – 850,0 грн.
1.4. несанкціонований відбір води (самовільне та додаткове підключення до
водопроводу, відбір води насосами, самовільне зняття лічильника, пошкодження пломби) –
850,0 грн.
4. Рішення сесії вступає в дію з 01 травня 2019 року.
5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення сесії Музиківської сільської ради
№156 від 05 вересня 2017 року «Про затвердження тарифів КП «Струмок-2»
6. Комунальному підприємству «Струмок-2»:
6.1. Забезпечувати споживачів цілодобово питною водою належної якості,
дотримуючись Державних стандартів.
6.2. Готувати щорічні звіти для розгляду сесією сільської ради про рівень витрат,
показники ефективності діяльності, напрями використання прибутку та капітальні інвестиції.
6.3. Інформувати населення відповідно до законодавства щодо відповідності якості
житлово-комунальних послуг чинним нормативам, стандартам та правилам.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
транспорту, зв’язку, благоустрою, будівництва, земельних відносин та охорони
навколишнього середовища (Голова – Колісніченко В.І.)
Сільський голова
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