
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ   СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

  Р І Ш Е Н Н Я  

 

Від 9 лютого  2018  року                                                                                             № 884 

м. Мала  Виска 

 

Про затвердження тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення, тарифів на 

послуги з вивезення твердих побутових відходів, 

що надаються КП «Мала Виска Водоканал» 

  

 

Керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, 

статтями 7, 31 Закону України „Про житлово-комунальні послуги“, розглянувши 

клопотання  комунального підприємства «Мала Виска Водоканал»  Маловисківська міська 

рада   

 ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити тарифи на централізованого водопостачання (з урахуванням ПДВ) для всіх 

категорій споживачів  – 18,28 грн. за 1 м³ ; 

для населення, яке не має лічильників – 82,26 грн. на 1 мешканця за місяць; 

для населення, яке користується вуличною колонкою – 27,42 грн. на 1 мешканця за місяць. 

 

2. Затвердити тарифи на централізоване водовідведення (з урахуванням ПДВ) для всіх 

категорій споживачів – 36,17 грн. за 1 м³; 

для населення, яке не має лічильників – 162,76 грн. на 1 мешканця за місяць. 

 

3.  Затвердити тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів (з урахуванням 

ПДВ): 

для населення - 117,26 грн.за 1 м³ та 14,76 грн. на 1 мешканця за місяць; 

для бюджетних установ - 125,35 грн.за 1 м³ та 218,66 грн.за 1 годину; 

для інших споживачів - 169,33 грн.за 1 м³ та 295,39 грн.за 1 годину. 

 

4. Витрати на виконання затвердженої інвестиційної програми у сфері поводження з 

побутовими відходами комунального підприємства «Мала Виска Водоканал» на 2018-2022 

роки включаються в тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів. 

 

5. Секретарю міської ради направити  до газети „Маловисківські вісті“  дане рішення про 

затвердження тарифів. 

 

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М. та постійну 

комісію Маловисківської міської ради з питань  з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально – економічного розвитку  (голова Прилуцький М.М.). та на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства та комунальної власності (голова Бровченко 

О.Д.) 

 

Міський голова                                                                                                       Ю.Л.ГУЛЬДАС 



 

  


