
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І  Ш Е Н Н Я  
 

22.05.2020                              смт. Воскресенське                          №24

Про розгляд питання щодо відшкодування
різниці між встановленим розміром тарифів
на централізоване водопостачання та економічно –
обґрунтованими витратами на його виробництво

         Відповідно  до  ст.  31 Закону  України  «Про  житлово-комунальні
послуги» від 24.06.2004 р. № 1875-IV,  ст. 61 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»  від  21.05.97  р.  №  280/97-ВР,  ст.  7,  ст.  91
Бюджетного  кодексу  України  від  08.07.2010  р.  №  2456-VI,    виконавчий
комітет Воскресенської селищної ради

ВИРІШИВ :
1.  Прийняти  до  відома  інформацію  начальника  відділу  бухгалтерського
обліку та звітності головного бухгалтера Черненко Н.Й. щодо відшкодування
різниці  між  встановленим  розміром  тарифів  на  централізоване
водопостачання  та  економічно-обґрунтованими  витратами  на  його
виробництво.

2.  Погодити  різницю  в  тарифах  між  встановленим  розміром  тарифів  на
централізоване водопостачання та економічно-обґрунтованими витратами на
його виробництво станом на 01.05.2020 року:
        - по Воскресенському селищному комбінату по наданню комунальних
послуг населенню у сумі 41 645,55 гривень; 
        - по Житлово-комунальному підприємству «Калина» у сумі 202782,93
гривень.

3.  Рекомендувати  Воскресенській  селищній  раді  відшкодувати  різницю  в
тарифах  між  встановленим  розміром  тарифів  на  водопостачання  і
економічно-обгрунтованими фактичними витратами на  виробництво даних
послуг:
        -  Воскресенському селищному комбінату по наданню комунальних
послуг  за  період  з  01.01.2020  року  по  30.04.2020  року  у  сумі  41 645,55
гривень. 



        - Житлово-комунальному підприємству «Калина» за період з 01.01.2019
року по 30.04.2020 року у сумі 202782,93 гривень. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу
ЖКГ,  інвестицій  та  соціально-економічного  розвитку  Воскресенської
селищної ради Гадомського С.В..

Селищний голова                                             Олександр ШАПОВАЛОВ



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
проекту рішення виконавчого комітету селищної ради

«Про розгляд питання щодо відшкодування різниці між встановленим
розміром  тарифів  на  централізоване  водопостачання  та  економічно-
обґрунтованими витратами на його виробництво»

Підписи:

Секректар селищної ради   __________________ Тетяна  БІЛОЗОР

Керуюча справами 
виконавчого комітету           __________________Валентина ЧЕРНОВОЛ

Начальник відділу загальної
та організаційної роботи  ___________________  Антоніна КУЧЕР

Начальник відділу фінансів __________________ Юлія  БЕЛЕВ,ЯТ

Начальник юридичного відділу _______________ Олена САКУН

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності,
головний бухгалтер ________________________ Наталія ЧЕРНЕНКО


