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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

 
від 08.10.2021 №791

м. Бровари
 
 

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Броварської
міської ради Броварського району
Київської області від 29.09.2021 № 775
 
!

Розглянувши подання комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської
області «Броваритепловодоенергія» від 05.10.2021 №  01-2521, керуючись пунктом 2 Меморандуму про
взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання
гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 р.р., укладеного 30.09.2021, керуючись підпунктом 2 пункту
«а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації міської
комісії з питань реалізації державної цінової політики у житлово-комунальному господарстві та міському
пасажирському транспорті, виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської
області
 
ВИРІШИВ:
1. Внести до рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області
від 29.09.2021 №  775 «Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для потреб
населення, релігійних організацій, бюджетних установ та інших споживачів для комунального підприємства
Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія»» такі зміни:
 
1.1. Пункт 3 викласти в наступній редакції:
«3. З метою зменшення фінансового навантаження на населення, застосувати до споживачів категорії
«населення» тарифи на комунальні послуги, які застосовувались в опалювальному періоді 2020/2021 р.р.,
встановлені постановою Національної комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг України від 30.11.2020 № 2245 «Про внесення змін до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 січня 2020 року» в
розмірі:
послуга з постачання теплової енергії - 1823,59 грн./Гкал. з ПДВ;
послуга з постачання гарячої води – 101,58  грн./м³  з ПДВ.».
 
1.2. Пункт  4 викласти в наступній редакції:
«4. Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області передбачити у
бюджеті громади кошти на покриття різниці між встановленим тарифом та тарифом, який застосовується в
опалювальному періоді 2021/2022 р.р. відповідно до даного рішення, за 2021 рік в розмірі 29849760,06 грн.».
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Петра БАБИЧА.
 
 
Міський голова                                                                                                                     Ігор САПОЖКО


