
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XХІІІ_  сесія    VI _  скликання  
        

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
11 липня 2014 року                 м. Ужгород                                   № __1343 
                                            
 
     
 
Про звернення 
 
 
 Відповідно до ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 
 Схвалити текст звернення депутатів Ужгородської міської ради VІ 
скликання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
комунальних послуг та до Кабінету Міністрів України (додається). 
 
 
Секретар ради         В.Щадей 



В.о. голови Національної комісії,  
що здійснює державне регулювання у сфері  
комунальних послуг 
Хівричу Ю.Є. 
вул. Димитрова, 24, м. Київ,03150 
 
Кабінет Міністрів України 
 

Шановний Юрію Єгоровичу! 
 

Повідомляємо Вас, що перегляд тарифів на послуги водопостачання і 
водовідведення для КП «Водоканал м. Ужгорода» відповідно до постанови 
НКРКП № 662 від 13.06.2014 р. викликав бурхливу реакцію громадськості 
міста. У ході громадських слухань, зустрічей керівництва Ужгородської 
міськради та виконкому за участю фахівців підприємства із громадським 
активом міста, ужгородцями неодноразово відзначалось, що в умовах 
напруженої ситуації в країні, яка супроводжується спадом економічної 
активності, зниженням доходів громадян та послабленням їх соціального 
захисту з боку держави, таке суттєве зростання тарифів на послуги 
водопостачання і водовідведення негативно вплине на добробут більшості 
громадян міста. За таких обставин міська рада не може залишатись осторонь 
даного питання. Одночасно ми усвідомлюємо, що підприємство – виробник 
послуг з питного водопостачання і водовідведення може справно 
функціонувати тільки за умови повного відшкодування економічно 
обґрунтованих витрат на виробництво даних послуг. 

У зв’язку з вищенаведеним, вимагаємо розглянути можливість зменшення 
тарифів з водопостачання та водовідведення разом із одночасним 
забезпеченням для підприємства повного виконання постанови КМУ від 29 
січня 2014 р. № 30 «Деякі питання надання у 2014 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах 
на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, 
яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та 
послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 
самоврядування». 

Вважаємо, що за нинішньої ситуації в країні держава повинна взяти на себе 
частину економічного навантаження на простих громадян, яке суттєво зросло у 
зв’язку з приведенням тарифів на послуги до рівня економічно обґрунтованих 
витрат.   
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