
У К  Р А Ї Н А 

                  МИРГОРОДСЬКА  МІСЬКА  РАДА   

                Полтавської  області 

 

( шоста  сесія сьомого  скликання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 20 січня 2016 року                                                                              № 52 

             

Про звернення депутатів Миргородської  

міської ради щодо зростання тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення 

 

 

 

 Відповідно до ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань житлово-комунального 

господарства, будівництва, торговельного обслуговування, транспорту,  зв'язку, 

екологічної політики  щодо необґрунтованих намірів  ОКВПВКГ «Миргородводоканал»  
підвищення розмірів тарифів на централізоване водопостачання, водовідведення та 

враховуючи соціальну значимість питання, міська рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

 

1. Ухвалити звернення депутатів Миргородської міської ради до Національної  

  комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних  

  послуг  (додається).  

 

2. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті міської ради та у засобах масової  

інформації. 

 

3. Секретарю міської ради Гирці Н.О. направити звернення до НКРЕКП. 

 

 

      3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради  

           Гирку Н.О. 

 

 

 

 

Міський голова       С.П.Соломаха 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

   рішення шостої сесії 

   міської ради сьомого скликання 

  від 20 січня 2016 р. № 52 

 

 

 

Звернення 

депутатів Миргородської міської ради щодо  

намірів ОКВПВКГ «Миргородводоканал» підвищити тарифи  

на централізоване водопостачання та водовідведення 

 

 
  Ми, депутати Миргородської міської ради, вкрай занепокоєні ситуацією, яка склалася      

у зв’язку із різким зростанням тарифів на житлово-комунальні послуги. Поширення хвилі 

громадського невдоволення з приводу різкого підняття комунальних тарифів веде до  

погіршення матеріального становища населення.  

 Звертаємось до Національної  комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних  послуг, з проханням про більш детальний розгляд, або відмову 

ОКВПВКГ «Миргородводоканал» у розгляді зміни вартості тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення і централізоване водопостачання та водовідведення з 

врахуванням внутрішньобудинкових мереж з наступних причин. 

           03 грудня 2015 року ОКВПВКГ «Миргородводоканал» опубліковано повідомлення у 

газеті «Миргород – наш дім» про наміри змінити тарифи з порушенням чинного           

законодавства, а саме п. 2.3 «Порядку доведення до споживачів інформації про перелік 

житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її  

необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад»,               

затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку України від 30.07.2012 року 

№390 (відсутнє зазначення розміру діючого  тарифу та відсотка відшкодування              

затвердженим тарифом собівартості, причин зміни тарифу, зазначення відсотка зростання 

основних складових  тарифу: заробітної плати,  електроенергії, паливо-мастильних 

матеріалів). 

15.12.2015 р. відбулося засідання комісії, створеної на виконання розпорядження  

міського голови від  10.12.2015 р. № 20-р., на якому  розглядалась  інформація про зміну 

вартості тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, які  

надаються ОКВПВКГ «Миргородводоканал» у м. Миргороді. Повідомлення підприємства 

про наміри було опубліковано у газеті «Миргород – наш дім» 03.12.2015 р. Комісія                

висловила недовіру щодо розміру визначених складових витрат запропонованих тарифів.  

 05.01.2016р. в.о. директора ОКВПВКГ «Миргородводоканал» Беркунов  А.А.                   

відмовив у наданні підтверджуючих документів, на підставі яких проводились                          

розрахунки. 

 У разі необхідності та у відповідності до п.3, 4, 13 Положення «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 

затвердженого Указом Президенту України від 10.09.2014 р. № 715/2014, а саме 

«забезпечення прозорості і відкритості діяльності на ринках природних монополій та на 

суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і 

водовідведення»; «збалансування інтересів суб'єктів господарювання, споживачів і 

держави»;  
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«НКРЕКП взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування», 

«НКРЕКП має право видавати в установленому порядку разом з органами виконавчої влади 

спільні акти», Миргородська міська рада готова до спільної роботи.  

 Сподіваємось на взаєморозуміння  та подальшу співпрацю у вирішенні питань 

встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги та 

затвердження їх рівня у відповідності до вимог чинного законодавства. 

 

 

 
 

 

Секретар міської ради                                                           Н.О. Гирка 


