
 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л 
 

від 24 вересня  2021  року   № 20      Початок: 8 
30

       Місце проведення:  

                Баштанка                                                           актовий зал міської ради  

                                                          

Всього членів виконавчого комітету  –  37  
 

Присутні на засіданні –  25  (реєстраційний листок додається)                                         
 

Головуючий на засіданні  –  Олександр БЕРЕГОВИЙ, міський голова 

                    

                                                                                                              
Запрошені: Герасимлюк Микола, інженер з охорони праці комунального 

підприємства «Міськводоканал», Грицюк Віталій, депутат 
міської ради, Домарацька Лариса, головний економіст КП 
«Міськводоканал», Заболотній Олександр, головний спеціаліст  

відділу з питань засобів масової інформації та зв’язків з 
громадськістю, Змієвська Любов, начальник загального відділу 

виконавчого комітету міської ради, Комощук Олена, начальник 
відділу з питань розвитку економіки та торгівлі, Попов Сергій, 

спеціаліст І категорії сектору з питань цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і цифровізації виконавчого комітету 
міської ради, Рибакова Наталія, юрист КП «Міськводоканал». 

 
 

Проведено голосування щодо затвердження порядку денного та 
регламенту роботи засідання виконавчого комітету міської ради в цілому: 

 

Підсумки голосування: одноголосно. 
 

Таким чином, до порядку денного засідання виконавчого комітету 
міської ради включено такі питання: 

 
 

1. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради 
«Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 
Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 23 грудня 2019 року №2». 
Інформує   КОМОЩУК Олена Іванівна,  

 начальник відділу розвитку економіки та торгівлі  
 виконавчого комітету міської ради 
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2. Про коригування тарифів на послуги з централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення. 
Інформує   КОМОЩУК Олена Іванівна,  

 начальник відділу розвитку економіки та торгівлі  
 виконавчого комітету міської ради 

   

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження проєктно-кошторисної  документації  за 
робочим проєктом «Капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи 
газопостачання Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Центральна, 44 
с.Піски Баштанського р-ну Миколаївської області». 
Доповідала  КОМОЩУК Олена Іванівна,  

начальник відділу розвитку економіки та торгівлі  
виконавчого комітету міської ради 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 

                                 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради  №211 додається) 
 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про коригування тарифів на послуги з централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення. 
Доповідала   КОМОЩУК Олена Іванівна,  

    начальник відділу розвитку економіки та торгівлі  
    виконавчого комітету міської ради 

                        
             Проведено   голосування за проєкт рішення.   

  Підсумки голосування: «за» - 21 

                                      «проти» - 4 

                                      «утримались» - 0 

                                    

 

Староста Явкинського старостинського округу Олександр Коврига 

звернув увагу присутніх, що члени робочої групи з питання  вивчення 
розрахунку  КП «Міськводоканал» тарифів на централізоване водопостачання 
та водовідведення на своєму засіданні напрацювали алгоритм дій  з метою 
недопущення підвищення тарифів комунальним підприємством, зокрема 
запропонували встановити лічильники в ОСББ та на території Явкинського 
старостинського округу. Наголосив, що комунальне підприємство 
«Міськводоканал» вчергове пропонує підвищити тарифи,  але нічого не 
зробило із запропонованого на робочій групі. 

Головний інженер з охорони праці Микола Герасимлюк зазначив, що 
комунальне підприємство уже не вперше  звертається до міської ради  з 
пропозицією підвищення тарифів. Наголосив, що на зміну вартості окремих 
складових структури тарифів на централізоване водопостачання та 
централізоване водовідведення впливають чинники, які не залежать від 
підприємства, а саме: збільшення або зменшення мінімальної заробітної плати, 
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прожиткового мінімуму, податків, зборів, підвищення цін на електроенергію 

тощо.  
Тому приведення тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення до економічно обґрунтованого рівня є 
об’єктивним та необхідним заходом для належного функціонування          

КП «Міськводоканал», що цілодобово забезпечує споживачів питною водою та 
послугами водовідведення. 

Секретар міської ради Інна Гомерська навела приклад Корюківської 
міської територіальної громади, яка здійснює повірку приладів обліку води та 
звернулася до Миколи Герасимлюка з проханням надати інформацію, яку 
роботу проводить комунальне підприємство з метою недопущення втрат 
використання води.  

Микола Герасимлюк проінформував, що на КП «Міськводоканал» 
працює 11 контролерів, які раз на місяць здійснюють обхід дворів з метою 
виявлення лічильників у яких вийшов термін експлуатації. 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Світлана Євдощенко звернула увагу на досвід Корюківської міської 
територіальної громади щодо використання спеціального обладнання, яке 
досліджує втрати води та запропонувала комунальному підприємству 
скористатись досвідом цієї громади. 

Староста Пісківського старостинського округу Анатолій Баранніков 

висловив незадоволення щодо несправедливого, на його думку,  підходу до 
розрахунку та  підвищення тарифів на водопостачання у селах громади та місті  
Баштанка та роботи  КП «Міськводоканалу» в цілому.  

Депутат міської ради, голова  постійної комісії міської ради з питань 
транспорту, зв’язку, промисловості, будівництва, житлово-комунального 
господарства, приватизації та власності  Віталій Грицюк звернувся до членів 
виконавчого комітету міської ради з проханням підтримати рішення щодо 
підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення.  Зауважив, що у разі 
не прийняття цього рішення комунальне підприємство «Міськводоканал» 
змушене буде звернутись до міської ради  з проханням розглянути можливість 
компенсації збитків підприємству, які виникли в результаті втрат за той період 
коли не відбувалося підвищення тарифів. 

Член виконавчого комітету міської ради Людмила Луценко зауважила, 
що з розумінням відноситься до незадоволення  сільського населення щодо 
підняття тарифів на водопостачання, зважаючи на те, що ціна підвищується, а 
якість води не змінюється. Альтернативою є створення комунальних 
підприємств на території сіл, але  створення таких підприємств у селах є 
нерентабельним. 

Юрист КП «Міськводоканал» Наталія Рибакова закликала членів 
виконавчого комітету підтримати  рішення, яке  розроблено відповідно до 
Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету 
Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу 
до формування тарифів на житлово-комунальні послуги». 
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Зазначила, що у зв’язку зі  зміною обсягу окремих витрат, пов’язаних із 
провадженням господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, з причин, що не залежать від ліцензіата, 
зокрема збільшення мінімальної заробітної плати та податків і зборів (ЄСВ) та  
збільшення ціни за одиницю електричної енергії, у зв’язку з коливанням цін на 
ринку, проведено коригування тарифів на послуги з централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення з метою приведення їх у 
відповідність до економічно обґрунтованих витрат. 

 

                                                                                           

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради  №212 додається) 
 
 

 

 

Міський голова                                                                   Олександр  БЕРЕГОВИЙ   

 

 
Любов Змієвська  


