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Про коригування тарифів на 
послуги з централізованого 
водопостачання  

 

 
Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про ціни і 

ціноутворення», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про державне 
регулювання в сфері комунальних послуг», постановою Кабінету Міністрів України від 
01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-
комунальні послуги»  передбачено встановлення тарифів на комунальні послуги на рівні, що 
буде покривати економічно обґрунтовані витрати в собівартості цих послуг та інвестиційну 
складову. 

Відповідно до частини  другої п.7  Порядку формування тарифів на централізоване 
водопостачання та централізоване водовідведення затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування 
тарифів на житлово-комунальні послуги» у разі зміни протягом строку дії цін/тарифів обсягу 
окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від 
виконавця/виробника, виконавці/виробники проводять коригування встановлених 
цін/тарифів на житлово-комунальні послуги і подають на затвердження до органу, 
уповноваженого здійснювати встановлення таких цін/тарифів. 

Тарифи на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення були 
затверджені рішенням виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради № 103 від 01 
грудня 2017р. «Про затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання і 
водовідведення І і ІІ груп споживачів». За час їх дії вартість електроенергії зросла з  2,066 
грн/кВ.год. до 2,8196 грн./кВ.год., мінімальна заробітна плата становила 3723,00  грн., з 1 
січня 2021 року встановлена в розмірі 6000,0 грн. Зросли також витрати з касового 
обслуговування та послуг зв’язку.  

Тому виникла невідповідність діючих тарифів фактичним витратам для вироблення 
послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Це, в свою чергу, негативно 
відобразилося на діяльності комунального підприємства «Водоканал» Ємільчинської 
селищної ради, стані систем централізованого водопостачання та водовідведення, якості 
надання послуг споживачам. 
 Заслухавши інформацію начальника Комунального підприємства «Водоканал» Дідуса 
С.Я. та розглянувши звернення КП «Водоканал» від 06.01.2021р. №1 щодо коригування 
тарифів та доданий до нього розрахунок, з метою  приведення тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованого рівня шляхом коригування 
лише тих складових структури цін/тарифів, за якими відбулися цінові зміни, керуючись 
підпунктом 5 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
підпунктом 2 п.3 ст.4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,   виконавчий 
комітет Ємільчинської селищної ради 
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ВИРІШИВ : 
 
1. Затвердити тариф на послуги з централізованого водопостачання  за 1 куб.м.: 
1) для населення -  21 грн. 95 коп., з урахуванням відшкодування з селищного бюджету 
різниці  в сумі 4 грн.21 коп. до економічно обгрунтованого розміру  тарифу-17 грн.74 коп.  
2) для бюджетних організацій та установ  - 25 грн. 76 коп.; 
3) для інших споживачів  - 25 грн. 76 коп. 
 
2. Рішення в частині дії тарифів набуває чинності з 01.04.2021 року. 
 
3. Начальнику фінансового відділу селищної ради Кириленко І.Б.  передбачити кошти в 
селищному  бюджеті  для відшкодування різниці в тарифах. 
 
4. Керуючому справами виконкому Бондару О.І.  дане рішення розмістити на офіційному 
сайті селищної ради. 
 
5. Комунальному підприємству  «Водоканал» (Дідус С.Я.)  дане рішення довести до відома 
всіх споживачів до 01.03.2021р. 
 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника селищного 
голови Романюка О.Р. 
 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 
 
 




