
  
 
 

ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
16  серпня 2022 року                № 276 
 
Про забезпечення надання послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення  
Диканським комбінатом комунальних підприємств 
 

Керуючись статтями 7, 91 Бюджетного кодексу України, пп. 2 п. «а» ст. 28, 
ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  беручи до 
уваги п. 3 частини першої ст. 3 Закону України «Про житлово-комунальні 
послуги», ст.15 Закону України «Про ціни та ціноутворення», постанову 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 року № 502 «Деякі питання 
регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв’язку із введенням в 
Україні воєнного стану», враховуючи звернення Диканського комбінату 
комунальних підприємств, що діючі тарифи на водопостачання та 
водовідведення були встановлені рішенням 32 сесії сьомого скликання 
Диканської селищної ради від 21.03.2019 року № 7, та на даний час є меншими 
за економічно обґрунтовані і не відшкодовують експлуатаційних витрат на їх 
виробництво, що в свою чергу ставить під загрозу стабільність забезпечення 
населення житлово-комунальними послугами належної якості, на підставі 
розрахунків поданих Диканським комбінатом комунальних підприємств,  

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ: 
 

1. На час воєнного стану залишити тариф для Диканського комбінату 
комунальних підприємств на послуги водопостачання та централізованого 
водовідведення згідно рішення тридцять другої сесії Диканської селищної ради 
сьомого скликання від 21.03.2019 року № 7 «Про затвердження тарифів на 
послуги водопостачання та водовідведення, які надаються Диканським ККП». 

2. Затвердити Диканському комбінату комунальних підприємств 
економічно обґрунтовані витрати на виробництво послуг з централізованого 
водопостачання в розмірі 33,12 грн. за 1 м3  та з централізованого 
водовідведення 22,20 грн. за 1 м3 з 01.09.2022 року. 

3. Доручити Диканському комбінату комунальних підприємств спільно із 
відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 
Диканської селищної ради до 25 серпня 2022 року розробити програму 
відшкодування різниці між тарифом та економічно обґрунтованою вартістю 
послуг із централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення, які надаються Диканським комбінатом комунальних 
підприємств та внести її на затвердження сесії Диканської селищної ради. 
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  4. Відповідальність за достовірність поданих розрахунків економічно-
обґрунтованих витрат на виробництво послуг централізованого водопостачання 
та централізованого водовідведення покласти на Диканський комбінат 
комунальних підприємств (Вікторія КУЛИК). 
  5. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Диканської селищної 
ради. 
  6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
Диканського комбінату комунальних підприємств Вікторію КУЛИК та 
начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 
господарства Диканської селищної ради Наталію ЗВАГОЛЬСЬКУ. 
 
Селищний голова                                                               Сергій ДАВИДЕНКО 


