УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
від 16 листопада 2021 року
м. Городня

№ 326

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Городнянської
міської ради № 277 від 08.10.2021 року
«Про встановлення тарифів на послугу
з постачання теплової енергії»
Розглянувши
звернення
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» від 16.11.2021 року №2351/05 про встановлення тарифів на
теплову енергію, її виробництво, транспортування і постачання та послуги з постачання
теплової енергії і послуги з постачання гарячої води, врахувавши подані документи,
керуючись ст. ст. 28, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 4
Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 15 Закону України «Про ціни і
ціноутворення», Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої
води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869,
беручи до уваги Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у
сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді
2021/2022 років, укладений 30 вересня 2021 року між: Кабінетом Міністрів України в особі
Прем’єр-міністра України, Міністра розвитку громад та територій України та Міністра
енергетики України, НАК «Нафтогаз України», Офісом Президента України,
Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» та
Палатою місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад (далі – Меморандум), згідно
з пунктом 10 розділу 3 якого встановлено фіксовану ціну виробництва теплової енергії та
надання відповідних комунальних послуг бюджетним установам та організаціям, виконавчий
комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Городнянської міської ради № 277 від
08.10.2021 року «Про встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії», а
саме, підпункт 2) пункту першого рішення викласти у наступній редакції:
«2) для потреб бюджетних установ – 4 247,92 грн/Гкал (з ПДВ)».
2. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення на офіційному сайті
Городнянської міської ради.
3. Зміни тарифів, внесені цим рішенням, застосовуються з 11.10.2021 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Лахнека І.М.

Міський голова

Андрій БОГДАН

