
 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ 

 

від 23.12.2021 № 317 

с. Руська Поляна 

 

Про встановлення тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання та  

централізованого водовідведення  

Комунальному підприємству «Геронимівка»  

Руськополянської сільської ради 

 

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» ст.28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України № 2189-VIII від 09.11.2017 «Про 

житлово-комунальні послуги», Постановою КМУ від 01.06.2011 № 869 «Про 

забезпечення єдиного  підходу  до формування  тарифів на житлово-комунальні 

послуги», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово 

– комунального господарства України від 05.06.2018  № 130 «Про затвердження 

Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні 

послуги з обґрунтуванням такої необхідності», з метою врегулювання тарифів 

на послуги з централізованого водопостачання і централізованого 

водовідведення та удосконалення системи надання якісних послуг в селі 

Геронимівка Черкаського району Черкаської області, розглянувши клопотання 

керівника Комунального підприємства «Геронимівка» Руськополянської 

сільської ради від 21.12.2021 №б/н Тимарського О. С., беручи до уваги 

рекомендації тарифної комісії згідно протоколу від 17.12.2021 №3, виконавчий 

комітет Руськополянської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити вартість надання послуги з централізованого 

водопостачання Комунальному підприємству «Геронимівка» Руськополянської 

сільської ради на території с. Геронимівка Руськополянської сільської ради в 

сумі 32,00 грн. за 1 м³ включаючи ПДВ (в розрахунках 31,62 грн.), без ПДВ – 

26,67 грн., яка розподіляється: 

- 20,00 грн. за 1 м³ з урахуванням ПДВ (без ПДВ – 16,67 грн.) – сплачує 

споживач послуги; 

- 12,00 грн. з урахуванням ПДВ (без ПДВ – 10,00 грн.) – з метою 

забезпечення якісного, своєчасного та в повному обсязі надання послуги, 

підтримки платоспроможності громадян та недопущення збитковості 



підприємства - надавача послуг, покласти на виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради, як відшкодування різниці між розміром 

тарифу та розміром економічно обґрунтованих витрат на надання послуг. 

2. Встановити вартість надання послуги з централізованого 

водовідведення Комунальному підприємству «Геронимівка» Руськополянської 

сільської ради на території с. Геронимівка Руськополянської сільської ради в 

сумі 31,00 грн. за 1 м³ включаючи ПДВ (в розрахунках 30,90 грн.), без ПДВ – 

25,83 грн., яка розподіляється: 

- 20,00 грн. за 1 м³ з урахуванням ПДВ (без ПДВ – 16,67 грн.) – сплачує 

споживач послуги; 

- 11,00 грн. з урахуванням ПДВ (без ПДВ – 9,17 грн.) – з метою 

забезпечення якісного, своєчасного та в повному обсязі надання послуги, 

підтримки платоспроможності громадян та недопущення збитковості 

підприємства - надавача послуг, покласти на виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради, як відшкодування різниці між розміром 

тарифу та розміром економічно обґрунтованих витрат на надання послуг. 

3. Ввести в дію тарифи згідно з п. 1 та п. 2 цього рішення з 01 січня 

2022 року. 

4. Рішення виконавчого комітету Руськополянської сільської ради від 

31.12.2020 №191 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення Комунальному 

підприємству «Геронимівка» Руськополянської сільської ради та тариф на 

послуги централізованого водопостачання Комунальному господарству 

«Поляна» вважати таким, що втратило чинність. 

5. Дане рішення набирає чинності з наступного дня після 

опублікування його на офіційному сайті Руськополянської сільської ради. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Прудивуса А. Л. 

 

 

 

Сільський голова                  Олег ГРИЦЕНКО 


