
протокол
громадських слухань , щодо обговоренняпроекту рішення

«Про затвердження тарифу на послуги з централізованого
водопостачання споживачам с-ща'.Українки, с. Новомарянівка, що надається

КП «Агюстоловеводоканал»»

« 22 » серпня 2019 року 10.30 год.

Громадські слухання було проведено у приміщенні Українського сільського
клубу за адресою: с. Українка, вул. Східна, 20

Присутні:
- голова Підготовчого комітету, начальник відділу житлово-

комунального господарства, транспорту та благоустрою виконкому
міської ради Мазний Ю.В.,

- заступник голови Підготовчого комітету, спеціаліст І категорії
фінансово-економічного відділу виконавчого комітету міської ради
КушніренкоН.М.

- секретар Підготовчого комітеш, спеціаліст ІІ категорії відділу житлово-
комунального господарства, транспорту та благоустрою виконкому
міської ради Лісніченко В.В.

- член Підготовчого комітеш, спеціаліст І категорії відділу житлово-
комунального господарства, транспорту та благоустрою виконкому
міської ради Іванісік В.К.

в т.ч.запрошені:
- депутат Апостолівської міської ради ГладунА.В.

- головний економістКП «Апостоловеводоканал»Гажур Н.М.

- головний інженер КП «Апостоловеводоканал»Протеняк Є.В.

представники громади,жителі селища Українка в кількості 27 чоловік.

Представники КП «Зеленодольський міський водоканал»:
- директор Накрапас Н.П.
- бухгалтер Денисенко І.В.

Вступне слово з питання винесеного на громадські слухання взяв
Мазний Ю.В.

погядок ДЕННИЙ

1. Оголошення уповноваженого представника робочої групи по
підготовці заходів, пов*язаних з проведенням громадських слухань
про порядок проведення та регламент громадських слухань.
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Обрання лічильної комісії громадських слухань.
Обрання секретаря гроМадських слухань.

.
!.

Обрання головуючого громадських слухань.
ЧР?!”

Доповідь представНика з комунального підприємства
«Апостоловеводокал», .співдоповідачів.

.а“ Запитання до доповідачів та відповіді на них.
7. Обговорення учасниками громадських слухань (зауваження,

пропозиції).
8. Підбиття підсумків, інформування учасників слухань про порядок

врахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття
громадських слухань.

СЛУХАЛИ:
Мазного Юрія Володимировича, який доповів про початок проведення

громадських слухань, щодо обговорення проекту рішення «Про
затвердження тарифу на послуги з централізованого водопостачання
споживачам с-ща.Українки, с. Новомарянівка, що надається КП
«Апостоловеводоканал»» та представив уповноваженого представника
Підготовчого комітету відповідального за підготовку заходів, повіязаних з

проведенням громадських слухань - КушніренкоН.М.

СЛУХАЛИ :

Кушніренко Н.М., оголосила порядок проведення проведення
громадських слухань та регламент громадських слухань. Запропонувала з

числа присутніх обрати лічильну комісію у складі не менше 3 осіб.
Зголосились бути у складі лічильної комісії:
Опанасенко В.І.
Нікітіна О.М.
Титаренко Т.О.

Голосували: одноголосно

Кушніренко Н.М., запропонувала секретарем громадських слухань
обрати Лісніченко В.В.

Голосували: одноголосно

Головувати на громадських слуханнях, було запропоновано відповідно
до п.2 рУ. Тимчасового положення про громадські слухання
Апостолівської міської ради, затвердженого рішенням Апостолівської
міської ради від 18.06.2015 М.) 1869-68/Х/І «Про затвердження
Тимчасового положення про громадські слухання Апостолівської
міської ради» -МазномуЮ.В.



Голосували: одноголосно" Ї.
.

СЛУХАЛИ: .

Головного економіста ГажУр Н.М., яка доповіла, що діяльність

комунального підприємства “з надання послуг з централізованого

водопостачання протягом тривалого часу носить збитковий характер через

значні втрати води в наслідок поривів, вкрадення води через самовільні

під”єднання до водопровідної мережі та зазначила про борги комунального

підприємства - підприємству постачальнику питної води КП

«Зеленодольський міський водоканал» по розрахункам за покупну воду.

Наголосила, що питання приведення тарифів для населення
на послуги

централізованого водопостачання до рівня економічно - обґрунтованого

рівня постало досить гостро.
Основним чинником щодо перерахунку економічно-обгрунтованих

витрат щодо надання послуг з централізованого водопостачання по с-щу.

Українка та с. Новомар'янівка є здорожчання покупної води від КП

«Зеленодольський міський водоканал».
Не зважаючи на відсутність фінансової можливості, підприємством

вчасно виконуються роботи по ліквідації аварійних поривів трубопроводу та

надаються послуги водопостачання. Зауважила, що необхідно проводити

роботу по встановленню приладів обліку споживання води, виявлення

вкрадення води через самовільні під*єднаннядо
водопровідної мережі.

Інформувала, що порядок формування тарифів чітко визначає, які саме

статті витрат включаються до складу планових економічно - обґрунтованих

витрат: покупна вода, витрати на оплату праці, витрати на соціальні заходи,

загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на
збут.

Діючі тарифи не покривають на даний момент собівартості надання

послуг централізованого водопостачання, оскільки значно змінився розмір

мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та вартість покупної

води.
Складова витрат в розрахунковому тарифі на водопостачання в

розрахунковому (плановому) тарифі на
2019 рік:

- Витрати на покупну воду розраховані виходячи із складеного

річного плану ліцензованої діяльності з централізованого

водопостачання на 2019 рік в розмірі 36906 м.куб. Згідно

розрахунків КП «Зеленодольський міський водоканал» ціна на воду

складає 16,45 грн без ПДВ.;
- Витрати на оплату праці 793 86 грн.(заробітна плата

контролера);

З



- Загальновиробничі витрати згідно розподілу між видами діяльності
склали 88 770 грн.(згідно розподілу суми загальновиробничих
витрат);

:

- Витрати на хлорування 8500 грн. (фактичні витрати за 2018 р.);
- Адміністративні витрати в сумі 132 309 грн. розраховані згідно

розподілу між видами діяльності;
- Витрати на збут склали 51 409 грн., розраховані згідно розподілу

між видами діяльності;
- Розрахунковий (плановий) тариф склав 33,94 грн/м.куб. з ПДВ для

всіх категорій споживачів.
Зазначила, що розрахований тариф не включає рентабельність та

інвестиційну складову, а пропонується на рівні економічно-обґрунтованої
витрат на послуги централізованого водопостачання.

ВИСТУПИВ:
Гуль О.О., щодо обкрадання КП «Апостоловеводоканал» жителів сіл

та не вчасними розрахунками з постачальником питної води КП
«Зеленодольський міський водоканал».

ВИСТУПИЛА:
Лукашик Л.В., щодо вирішення питання прямої поставки води жителям

сіл від КП «Зеленодольський міський водоканал» без посередництва КП
«Апостоловеводоканал».

ВИСТУПИЛА:
Нікітіна О.М., щодо щодо вирішення питання прямої поставки води

жителям сіл від КП «Зеленодольський міський водоканал» по ціні тарифу
встановленого для категорії споживачів «населення», що діє для жителів
Зеленодольської отг .

ВИСТУПИЛА:
Накрапас Н.П., про готовність взяття на обслуговування водопровідних

мереж сіл та прямої поставки води жителям сіл від КП «Зеленодольський
міський водоканал» по ціні тарифу встановленого для категорії споживачів
«населення», що діє для жителів Зеленодольської отг після повного
розрахунку заборгованості за покупну воду КП «Апостоловеводоканал».

ВИРІШИЛИ:

1. Провести нараду керівників комунальних підприємств КП
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«Апостоловеводоканаіт» та КП «Зеленодольський міський
водоканал» за участіо міських голів з питання передачі на
обслуговування водопровідних мереж сіл та прямої поставки води
жителям сіл від КП «Зеленодольський міський водоканал».

2. Зобовязати КП «Апостоловеводоканал» повністю розрахуватись з
боргами за покупну воду від КП «Зеленодольський міський
водоканал» в трьохмісячний термін.

3. У разі не погашення заборгованості КП «Апостоловеводоканал» за
покупну воду КП «Зеленодольський міський водоканал» -

направити звернення за підписами жителів сіл Українка та
Новомарянівка до офісу Президента України для вирішення даного
питання та питання передачі на обслуговування водопровідних
мереж сіл та прямої поставки води жителям сіл від КП
«Зеленодольський міський водоканал».

4. Не виносити на чергове засідання виконавчого комітету проект
рішення «Про затвердження тарифу на послуги з централізованого
водопостачання споживачам с-ща.Українки, с. Новомарянівка, що
надається КП «Апостоловеводоканал»» доки не буде прийняте
рішення щодо питання передачі на обслуговування водопровідних
мереж сіл та прямої поставки води жителям сіл від КП
«Зеленодольський міський водоканал».

Голосували:
«за» - 28 чоловік
«проти» - О

«утримались» - 0

/
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16/
Голова комюп : *У?)- (ЛДУ/', Мазнии

Секретар Аїсай/, Лісніченко
В.В. у


