
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

РІШЕННЯ

від _29  серпня   2018 року № 2         ХХІІ позачергова сесія селищної ради
смт. Воскресенське                         восьмого скликання

Про стан водопостачання с. Пересадівка
Вітовського району Миколаївської області

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, з метою ефективного та якісного надання послуг з 
водопостачання та водовідведення с. Пересадівка Вітовського району 
Миколаївської області, враховуючи висновок постійної комісії, селищна 
рада 

ВИРІШИЛА:

1.  Розірвати  відносини  селищної  ради  з  Товариством  з  обмеженою
відповідальністю  «Єдині  комунальні  системи»  у  сфері  господарсько-
побутового водопостачання.

2.  Скласти  Акт  прийому-передачі  системи  водопостачання
с.  Пересадівка  Вітовського  району  Миколаївської  області  (обладнання,
свердловини, башти тощо) в строк до 01.10.2018 року.

3.  Комунікації  та  споруди  системи  водопостачання  (свердловини,
башти  тощо)  передати  в  оперативне  управління  та  на  баланс  Житлово-
комунального  підприємства  «Калина»  після  підписання  акту  прийому-
передачі  системи  водопостачання  с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області передбаченого пунктом 2 даного рішення..
          4. Доручити Директору Житлово-комунального підприємства «Калина»
Радченко А.М.:

4.1.  забезпечити  належне  водопостачання  та  водовідведення
населенню  с.  Пересадівка  та  підприємствам,  установам,  організаціям,
розташованих  та  території  даного  населеного  пункту  після  передачі
Воскресенською  селищною  радою  комунікацій  та  споруд  системи
водопостачання (свердловини, башти тощо) в оперативне управління та на
баланс Житлово-комунального підприємства «Калина»;

4.2.  використовувати  діючі  тарифи  для  оплати  за  послуги
водопостачання  та  водовідведення,  які  були  затверджені  рішенням
Пересадівської  сільської  ради   від  22.07.2015  року  №  19  «Про  підняття
тарифу на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення» до
затвердження нових економічно обґрунтованих тарифів.

4.3  надати  на  розгляд  комісії  з  питань  перевірки  економічної
обґрунтованості  запропонованих  Воскресенській  селищній  раді



підприємствами,  установами,  організаціями  цін  на  житлово-комунальні
послуги  (водовідвід,  водопостачання,  вивіз  сміття  тощо)  нові  економічно
обґрунтовані  тарифи  на  послуги  щодо  водопостачання  та  водовідведення
населенню  с.  Пересадівка  Вітовського  району  Миколаївської  області  до
01.11.2018 року. 

5. В.о. старости с. Пересадівка Бєгліці І.Ф. провести серед населення
та  представників  підприємств,  установ,  організацій  с.  Пересадівка
інформаційну  роботу  щодо  порядку  сплати  коштів  за  надання  послуг  у
вищезазначеній сфері на рахунок ЖКП «Калина».

6. Здійснити відшкодування різниці в тарифах між розміром тарифу
на  водопостачання  населенню  с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської  області,  що  затверджувалися  рішенням  Пересадівської
сільської ради від  22.07.2015 року № 19 «Про підняття тарифу на послуги з
централізованого водопостачання та водовідведення» та розміром, нижчим
від розміру економічно обґрунтованих втрат, пов’язаних з водопостачанням
за період з 2011-2015 роки в сумі 35     698 00 грн.

         Селищний голова                                            О.М.Шаповалов


