
СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
16. 01.2008 №9

Про коригування тарифу на виробництво,
транспортування, постачання теплової енергії

для бюджетних установ
На підставі наданого комунальним підприємством «Управ

ління житлово-комунального господарства» розрахунку та
рифу на виробництво, транспортування, постачання тепло
вої енергії для бюджетних установ у зв’язку із підвищенням 
ціни на природний газ до 934,7 грн. за 1 тис. м3 (без урахуван
ня податку на додану вартість, збору до затвердженого тари
фу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на 
його транспортування, розподіл і постачання та витрат на 
його реалізацію Національною акціонерною компанією “Нафто- 
газ України”) та цільової надбавки до тарифу на природний газ 
до 4%, які введені в дію з 01.01.2008 Постановою Кабінету 
Міністрів України від 19.12.2007 № 1401 “Про внесення змін до 
деяких постанов Кабінету Міністрів України”, а також додат
кової угоди до договору між КП “УЖКГ” та ДК Таз України” № 
06-07-1296 БО-17 від 01.10.2007, та керуючись статтею 20 
Закону України «Про теплопостачання», статтею 3 Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», статтею 28 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та рішенням Славутиць- 
кої міської ради від 13.07.2007 № 285-14-V «Про тарифну пол
ітику в сфері житлово-комунальних послуг», 

виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ:

1. Встановити з 01.01.2008 скориговані тарифи на вироб
ництво, транспортування, постачання теплової енергії для 
бюджетних установ, виклавши п.2 таблиці п.1 рішення вико
навчого комітету Славутицької міської ради від 05.09.2007 № 
460 “Про тарифи на виробництво, транспортування, поста
чання теплової енергії та послуги з централізованого опален
ня і постачання гарячої води” в наступній редакції:

№
ї/п

Категорії споживачів Тариф з ПДВ. 
грн./Г кал

Б ю дж етн і установи 292 .84

2. Відділу інформації та зв’язків з громадськістю (Любива 
Л.М.) забезпечити оприлюднення даного рішення в міських 
засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на зас
тупника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Остряніна Ю.О.

Міський голова В.П. УДОВИЧЕНКО


