ПРОТОКОЛ
громадського слухання
29 липня 2011 р.

смт Ворохта

ГОЛОВУЮЧИЙ: Кермощук П.Д. – селищний голова смт Ворохта;
СЕКРЕТАР: Йосипчук М.Й.. – секретар селищної ради;
ПРИСУТНІ:
-

депутати Ворохтянської селищної ради та члени виконкому;
керівництво комунального підприємства «Селищне комунальне підприємство»
смт Ворохта;
керівники установ, підприємств та організацій смт Ворохта;
приватні підприємці та жителі смт Ворохта
Всього 55 чол.
ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО СЛУХАННЯ:

Обговорення тарифу на водовідведення в смт Ворохта.
СЛУХАЛИ:
- Никорака В.І. – начальника КП «Селищне комунальне підприємство»
який проінформував присутніх про середню норму водовідведення на одну людину у
жилих будинках які підключенні до центральної каналізації - 3,7 м. куб. в місяць, яка
регламентується нормами згідно з Сніп 2.04.01-85, додаток №3 до «Правил
користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і
селищах України та навів економічно обґрунтований розрахунок тарифу на
водовідведення, зокрема:
-

для населення в розмірі 2 грн. 60 коп. за 1 м.куб. стоків (в т.ч. ПДВ).

-

для бюджетних установ та організацій, підприємств, підприємців та іншим
споживачам 5. грн.57 коп. за 1 м куб. стоків ( в т. ч. ПДВ).

У своєму виступі Никорак В.І. економічно обґрунтував тарифи на водовідведення,
повідомив про те, що у тарифі не закладено прибуток, тільки їх собівартість, економічні
обставини у державі диктують зростання цін на матеріали, обладнання та інше, тому
собівартість житлово-комунальних послуг які надає КП «СКП» зростає.
Також Никорак В.І. відповів на запитання присутніх щодо порядку та якості ЖКП.

-

Кермощука П.Д. селищного голову смт Ворохта,

який у своєму виступі проінформував присутніх про роботу КП «Селищне комунальне
підприємство», порівняв тарифи на водовідведення в інших населених пунктах, коротко
проаналізував про господарсько-фінансовий стан СКП та запропонував затвердити тариф на
водовідведення на черговій сесії селищної ради.

Також селищний голова відповів на ряд запитань присутніх щодо перспективи розвитку
Комунального підприємства «Селищне Комунальне Підприємство», розширення надання
послуг та інше.
Виступів щодо неприйнятності, заперечень проти запропонованих розмірів плати за
водовідведення не було.
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