
 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ХХХІІІ сесії міської ради VIIIскликання 

 
22 грудня 2022 року  № 24 
м. Шепетівка 
 
 Про  затвердження  Програми  відшкодування  
 комунальним підприємствам у 2023 році втрат, 
 які     виникли    протягом    періоду    розгляду 
 розрахункових     тарифів,    їх   встановленням 
 та   оприлюдненням  
 

Керуючись Законом України «Про правовий режим воєнного стану», ст. 20 
Бюджетного кодексу України, Указом Президента України «Про введення воєнного стану на 
території України» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, на виконання ст.25, 26, ст.59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада  
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму відшкодування комунальним підприємствам у 2023 році 
втрат, які виникли протягом періоду розгляду розрахункових тарифів, їх 
встановленням та оприлюдненням  (Згідно додатку). 

2. Фінансовому управлінню забезпечити фінансування Програми відшкодування 
комунальним підприємствам у 2023 році втрат, які виникли протягом періоду 
розгляду розрахункових тарифів, їх встановленням та оприлюдненням,  в межах 
бюджетних призначень. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника фінансового управління   
В. Дрища, комісію з питань соціально-економічного розвитку громади, бюджету та 
фінансів (голова комісії Григорій ОЛІЙНИК), комісію з питань розвитку 
промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, 
транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії Максим БОНДАРЄВ). 

 
  

 
 
 
 
Міський голова                                                                                    Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                Додаток до 
рішення XXXIII сесії  
міської ради VIII скликання 
22 грудня 2022 року  № 24 
 
 

Програма  відшкодування комунальним підприємствам у 2023 році втрат, які       
виникли    протягом    періоду    розгляду розрахункових     тарифів,    їх  встановленням 

та   оприлюдненням 
 
 
 
 
 

Паспорт 
Програми  відшкодування  комунальним підприємствам у 2023 році втрат, які виникли    

протягом періоду  розгляду розрахункових  тарифів,  їх  встановленням та оприлюдненням 
 

1 Ініціатор розробки Програми Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 
2 Розробник Програми Управління житлово-комунального господарства 
3 Назва нормативних 

документів про необхідність 
розроблення Програми 

Бюджетний кодекс України, Закони України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про 
правовий режим воєнного стану», Указ 
Президента України «Про введення воєнного 
стану на території України» від 24 лютого    2022 
року № 64/2022  

4 Мета виконання  Шепетівською міською радою свого 
обов’язку перед суб’єктами господарювання у 
відшкодуванні втрат, які виникли протягом 
періоду розгляду розрахункових тарифів, їх 
встановленням та оприлюдненням.  

5 Виконавці Програми Шепетівська міська рада,Виконавчий комітет 
Шепетівської міської ради 
 

6 Термін реалізації Програми 2023  
7 Джерела фінансування Бюджет Шепетівської міської територіальної 

громади, інші джерела не заборонені 
законодавством 

8 Загальний  обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми 

Згідно розрахунків комунальних підприємств, в 
межах виділених бюджетних призначень 

 
 
 

 
 

                                              
 

          1.  Загальні  положення 
1.1. При встановленні виконавчим комітетом Шепетівської міської ради тарифів на 

послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, послуги з постачання теплової 
енергії комунальні підприємства несуть втрати, які виникають протягом періоду розгляду 



розрахункових тарифів, їх встановленням та оприлюдненням. У відповідності  до чинного 
законодавства України, уповноважений орган, зобов’язаний відшкодовувати комунальним 
підприємствам 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. 

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

суб’єктами господарювання – комунальними підприємствами Шепетівської територіальної 
громади, 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  комунальних підприємств. 

 
          3. Фінансове забезпечення Програми 

3.1. Фінансування заходів здійснюється за рахунок: 
- коштів міського бюджету в межах сум, врахованих в бюджеті на поточний рік; 
- інших джерел не заборонених чинним законодавством України. 
 
4. Очікуваний  результат 
4.1. Стабільна та безперебійна роботу комунальних підприємств Шепетівської 

територіальної громади  у сфері  водопостачання, водовідведення, теплопостачання; 
4.2. Забезпечення виконання  робіт по утриманню, ремонту та розширенню мереж 

водопостачання, теплопостачання; 
4.3 . Виконання   податкових зобов’язань перед міським бюджетом.  
 

           5.  Виконавці Програми 
           5.1.  Виконавчий комітет Шепетівської міської ради,  
           5.2.  Комунальні підприємства водопровідно-каналізаційного господарства. 

 
      6.   Контроль за виконанням програми 

            6.1. Виконання Програми передбачено на період 2023-2025 років з щорічним аналізом 
використання коштів на заплановані роботи.  
            6.2. Контроль за виконанням Програми та аналіз ходу її виконання здійснюється  
Шепетівською міською радою та виконавчим комітетом  Шепетівської міської ради. 

 

 
 

Начальник  управління  
житлово-комунального господарства                            Юрій  ГУДЗИК 
 

 
Секретар міської ради                                                                               Роман ВОЗНЮК 


