
 

 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

ІХ сесії міської ради VIII скликання 

 

27 квітня 2021 року №12 

м.Шепетівка 

      

Про міську Програму відшкодування  

Шепетівському комунальному підприємству 

водопровідно-каналізаційного господарства  

Шепетівської міської ради, втрат, які виникли  

протягом періоду розгляду розрахункових тарифів, 

 їх встановленням та оприлюдненням у 2021 році. 
 
           Керуючись п.22 ст.26, ст.29, ст.60, ст.61 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Бюджетним Кодексом України та враховуючи пропозиції виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради, за погодженням з постійною комісією з питань соціально-

економічного розвитку міста, планування, бюджету, фінансів, міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити міську Програму відшкодування Шепетівському комунальному підприємству 

водопровідно-каналізаційного господарства Шепетівської міської ради, втрат, які виникли 

протягом періоду розгляду розрахункових тарифів, їх встановленням та оприлюдненням у 

2021 році, згідно додатку. 

2. Фінансове забезпечення заходів, передбачених цією Програмою, проводити за рахунок 

коштів міського бюджету та інших джерел не заборонених чинним законодавством України і 

затвердити на виконання Програми 741210,00 грн. (сімсот сорок одна тисяча двісті десять 

грн., 00 коп.).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника фінансового управління 

В.О.Дрища., постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку міста, планування, 

бюджету, фінансів (голова комісії Г.Олійник), та комісію з питань розвитку промисловості, 

житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та 

зв’язку (голова комісії М.Бондарєв). 

 

 

 

 

                   Міський голова                              Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

Згідно з оригіналом 
Секретар міської ради                                                                          Роман ВОЗНЮК 

 

 

        



  Додаток   

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням  ІХ сесії   міської ради    

VIІІ скликання 

27.04.2021 р. № 12 

 
Програма 

 відшкодування Шепетівському комунальному підприємству водопровідно-

каналізаційного господарства Шепетівської міської ради, втрат, які виникли протягом 

періоду розгляду розрахункових тарифів, їх встановленням та оприлюдненням  

у 2021 році 

 
I. Загальні  положення 

 
1.1  При встановленні виконавчим комітетом Шепетівської міської ради тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення (рішення виконавчого комітету від 

18.03.2021р.№86), Шепетівське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного 

господарства понесло втрати, які виникли протягом періоду розгляду розрахункових тарифів, їх 

встановленням та оприлюдненням. Рішенням виконавчого комітету від 15.04.2021 року № 104 

погоджено суму розрахунків цих втрат. У відповідності  до чинного законодавства України, 

уповноважений орган, зобов’язаний відшкодовувати Шепетівському комунальному 

підприємству водопровідно-каналізаційного господарства втрати пов’язані із проходженням 

процедури встановлення тарифів за рахунок коштів міського бюджету.  

1.2.  Правовою основою Програми є Конституція України, Бюджетний кодекс України, 

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про ціни і ціноутворення», «Про 

житлово-комунальні послуги», Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 

року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-

комунальні послуги» та  інші законодавчі і нормативні акти з питань надання житлово-

комунальних послуг. 

II. Мета програми 
2.1. Програма дозволяє виконати Шепетівською міською радою свій обов’язок перед 

суб’єктом господарювання – Шепетівським комунальним підприємством водопровідно-

каналізаційного господарства, який полягає у відшкодуванні втрат, які виникли протягом 

періоду розгляду розрахункових тарифів, їх встановленням та оприлюдненням. 

2.2. Здійснення таких заходів Шепетівською міською радою спрямоване на поліпшення 

фінансового стану Шепетівського комунального підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства 

III. Фінансування програми 
3.1. Фінансування заходів здійснюється за рахунок: 

- коштів міського бюджету; 

- інших джерел не заборонених чинним законодавством України. 
IV. Очікувані результати виконання Програми 

4.1. Функціонування Шепетівського комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства, що у свою чергу дасть можливість стабільного та 

безперебійного водопостачання та водовідведення м. Шепетівка; забезпечення виконання  

робіт по утриманню, ремонту та розширенню мереж водопостачання по м.Шепетівка; 

виконання податкових зобов’язань перед міським бюджетом.  

 
Секретар міської ради       Роман ВОЗНЮК 



П А С П О Р Т  П Р О Г Р А М И 
відшкодування Шепетівському комунальному підприємству водопровідно-

каналізаційного господарства Шепетівської міської ради, втрат, які виникли протягом 
періоду розгляду розрахункових тарифів, їх встановленням та оприлюдненням  

у 2021 році 
 
Назва: Міська Програма відшкодування Шепетівському комунальному підприємству 

водопровідно-каналізаційного господарства Шепетівської міської ради, втрат, які виникли 

протягом періоду розгляду розрахункових тарифів, їх встановленням та оприлюдненням у 

2021 році. 

 

Підстава для розроблення:  Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

Замовник або координатор:  Шепетівська міська рада. 

 

Мета:  виконання  Шепетівською міською радою свого обов’язку перед суб’єктом 

господарювання – Шепетівським комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного 

господарства  у відшкодуванні втрат, які виникли протягом періоду розгляду розрахункових 

тарифів, їх встановленням та оприлюдненням. 

Обсяг фінансування: 741210,00 грн. 
Початок: 2021 рік,  
Закінчення: 2021 рік. 
Етапи виконання: - ІІ етапи. 
Очікувані результати виконання: функціонування Шепетівського комунального 

підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, що у свою чергу дасть можливість 

стабільного та безперебійного водопостачання та водовідведення м.Шепетівка; забезпечення 

виконання  робіт по утриманню, ремонту та розширенню мереж водопостачання по 

м.Шепетівка; виконання податкових зобов’язань перед міським бюджетом.  

Контроль за виконанням здійснює: Шепетівська міська рада. 
 

 

Секретар міської ради                                           Роман ВОЗНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


