
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 28.06.2022 №  21-10/VIII 

м. Золотоноша 
 

Про внесення змін до Програми відшкодування різниці в тарифах по 

КП „Міський водоканал” для споживачів Золотоніської територіальної громади  

у 2022 році 

 

Розглянувши доповідну записку відділу прогнозування та розвитку 

громади (16.06.2022 № 1336) та з метою забезпечення стабільної роботи 

підприємства комунальної власності міської ради КП „Міський водоканал”, 

згідно їх функціональних призначень щодо надання мешканцям Золотоніської 

територіальної громади якісних послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення, послуги з поводження з твердими побутовими відходами, 

відповідно до ст.7, 91 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 22 ч. 1 ст.26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”. - 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги 

з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

послуги з поводження з побутовими відходами по КП „Міський водоканал” для 

споживачів Золотоніської територіальної громади  у 2022 році, затвердженої 

рішенням міської ради від 15.04.2022  

№ 18-20/VIII, а саме:  

- викласти п. 5 додатку до рішення у новій редакції згідно з додатком; 

- замінити у п. 6 додатку до Програми слово „щоквартального” на 

„щомісячного”. 

2. Проводити фінансування заходів Програми в межах асигнувань, 

передбачених на дані цілі у бюджеті Золотоніської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

3. Координацію роботи щодо виконання рішення доручити першому 

заступнику міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на 

депутатську комісію з питань фінансів, цін, побутового та торгівельного 

обслуговування господарської діяльності (Остроглазова В.В.). 

 

Секретар ради      Наталія СЬОМАК 
 

Вікторія Остроглазова 23850 

Додаток  



до рішення міської ради  

від 28.06.2022 №  21-10/VIII 

 

5. Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми 

 

№ 

з/п 

Заходи 

Програми 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

Очікуваний 

результат 

 Відшкодування 

різниці в 

тарифах: 

- централізоване 

водопостачання; 

- централізоване 

водовідведення; 

- вивезення 

ТПВ; 

- захоронення 

ТПВ. 

Місцевий 

бюджет 

3845920,0 

 

 

1089200,0 

 

1498000,0 

 

944720,0 

 

314000,0 

Забезпечення 

беззбиткової 

діяльності 

підприємства, 

отримання 

стабільних та 

якісних 

житлово-

комунальних 

послуг, 

мінімізація 

навантаження 

споживачів 

комунальних 

послуг 

громади 

 

 

Секретар ради      Наталія СЬОМАК 

 


