
 

Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 травня 2022 року м. Бережани № 480 

 

Про затвердження літнього (сезонного) 

тарифу на сезонне споживання води з 

дворових кранів-колонок 

 
Розглянувши лист Бережанського МКП «Добробут» від  28.04.2022 року 

№ 39/01-11, за вхідним № 909/03-08, від 02.05.2022 року «Щодо встановлення 

літнього (сезонного) тарифу водопостачання», керуючись пп. 2  п. «а», пп.2  п. 

«б» ст. 28, ст. 40, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (із змінами), п. 2 ч. 1 ст. 7, ст. 31 Закону України від 24.06.2004 

року, №1875-ІV «Про житлово-комунальні послуги» (із змінами), «Порядком 

розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків 

тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення », затвердженого 

наказом Мінрегіону від 12.09.2018 року № 239, «Порядком доведення до 

споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру 

цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про 

врахування відповідної позиції територіальних громад», затвердженого 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- 

комунального господарства України від 30.07.2012 року № 390, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2012 року за 

№1380/21692, на підставі делегованих повноважень, виконавчий комітет 

Бережанської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити додатковий (сезонний) літній тариф на споживання води з 

дворових кранів-колонок, при наявності облікованого споживання води у 

житловому будинку – 559,30 грн. за сезон (з 1 травня по 30 вересня). 

2. Затверджений тариф, згідно п. 1, даного рішення ввести в дію в 15-ти 

денний термін з дня його оприлюднення. 

3. Бережанському МКП «Добробут» (директор Любомира ФЕДОРІВ) 

повідомити споживачів про встановлення сезонного (літнього) тарифу  не 

пізніше ніж за 15 днів до введення їх у дію, з посиланням на дане рішення. 



4. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 

Петру ГОНЧАРУ опублікувати дане рішення на офіційному сайті 

Бережанської міської ради http:berezhanymrada.gov.ua. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Валерія БАБИЧА. 

 

 

Міський голова        Ростислав БОРТНИК 

 

http://berezhanymrada.gov.ua/

