
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 10.10. 2022 № 337 

м. Золотоноша  

 

Про виділення коштів  

 

Розглянувши лист КП „Міський водоканал” (03.10.2022 № 2235) про 

виділення коштів на оплату платежу по відшкодуванню різниці в тарифах 

(розрахунок за травень 2022 року), відповідно рішення міської ради від 

15.04.2022 № 18-20/VIII „Про затвердження Програми відшкодування різниці в 

тарифах по КП „Міський водоканал” для споживачів Золотоніської 

територіальної громади у 2022 році” із змінами, враховуючи рішення міської 

ради від 22.12.2021 № 16-22/VIII „Про бюджет Золотоніської міської 

територіальної громади на 2022 рік” (23565000000) із змінами, керуючись п. 4 

„а” ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Виділити управлінню житлово-комунального господарства кошти по 

КПКВК МБ 1216071 „Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на 

житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися 

рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого 

самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх 

виробництво (надання)” для оплати різниці у тарифах на загальну суму 567 

165,00 грн. (П’ятсот шістдесят сім тисяч сто шістдесят п’ять грн. 00 коп.), а 

саме: 

- централізованого водопостачання 97911,00 грн. (Дев’яносто сім тисяч 

дев’ятсот  одинадцять грн. 00 коп.); 

- централізованого водовідведення 263677,00 грн.(Двісті шістдесят три 

тисячі шістсот сімдесят сім грн. 00 коп.); 

- вивезення твердих побутових відходів 143079,00 грн.(Сто сорок три 

тисячі сімдесят дев’ять грн. 00 коп.);  

- захоронення твердих побутових відходів 62498,00 грн.(Шістдесят дві  

тисячі чотириста дев’яносто вісім грн. 00 коп.). 



2. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) профінансувати управління 

житлово-комунального господарства (Харін А.В.) на суму у розмірі 567165,00 

грн. 

3. Управлінню житлово-комунального господарства (Харін А.В.) 

перерахувати кошти, вказані в п. 2, на рахунок КП „Міський водоканал”, 

зазначений у договорі та розрахунку. 

4. КП „ Міський водоканал” (Кузнєцов С.В.) здійснити використання коштів 

в сумі 567165,00 грн. (П’ятсот шістдесят сім тисяч сто шістдесят п’ять грн. 00 

коп.) за цільовим призначенням, відповідно до п. 1. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та управління житлово-комунального 

господарства (Харін А.В.). 

 

 

 

Перший заступник міського голови               Олег МАСЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Артем Харін 23093 


