
              
 
 
 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 22 грудня 2020 року               Баштанка                                                № 18    

 

Про встановлення  тарифів на послуги з 

централізованого     водопостачання   та  

централізованого  водовідведення 

 

 

Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтею 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 
Порядком формування тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування 
тарифів на житлово-комунальні послуги», у зв’язку зі закінченням терміну дії 
тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення 31.12.2020 р. та зміною вартості складових витрат на послуги 
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, з 
метою приведення тарифів у відповідність до економічно обґрунтованих 
витрат на їх виробництво, на підставі звернення КП «Міськводоканал» 

Баштанської міської ради, виконавчий комітет Баштанської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
1. Встановити тарифи на послуги з централізованого водопостачання  

на 2021 рік, згідно зі структурою, що додається: 

для всіх споживачів  в розмірі 33,90 грн. за 1 куб. м.( з ПДВ); 
2. Встановити  тарифи на послуги з централізованого водовідведення 

на 2021 рік, згідно зі структурою, що додається: 

       для всіх споживачів в розмірі 13,68 грн. за куб. м. (з ПДВ) 

3. Ввести в дію тарифи на послуги з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення з 01.01.2021 року. 



4. Зобов’язати керівництво КП ”Міськводоканал” Баштанської міської 
ради  (КОТ) проінформувати споживачів про зміну тарифів на послуги з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення           
(з посиланням на рішення виконавчого комітету Баштанської міської ради) 
відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги». 

5. Рішення  виконавчого  комітету  Баштанської  міської  ради  від          
18 березня 2020 року №41 ”Про встановлення тарифів на послуги з 
централізованого водопостачання та водовідведення”, вважати таким, що 
втратило чинність. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра 
ВАСИЛЬЄВА.         

 

Міський голова                                                               Олександр БЕРЕГОВИЙ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

Баштанської міської ради 

22.12.2020 р. № 18 

 

 

 

Структура тарифів  
на послуги з централізованого водопостачання та 

 централізованого водовідведення 

 

№ 
з/п 

Статті витрат 
Водопостачання, 

грн./м3 

Водовідведення, 
грн./м3

 

1 Заробітна плата 13,82 7,24 

2 
Нарахування на заробітну плату 
ЄСВ 

3,04 1,59 

3 Засоби знезараження 0,91 0 

4 Електроенергія 5,26 0,22 

5 Матеріали 3,94 2,04 

6 Роботи і послуги 0,37 0,19 

7 Відрядження 0,02 0,01 

8 Податки і збори 0,77 0,05 

9 Амортизаційні відрахування 0,11 0,06 

10 Собівартість послуг 28,25 11,40 

 

 

Заступник  міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                               Олександр ВАСИЛЬЄВ 

 

 

 


