
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 Шоста    сесія  VШ скликання 

"16 " червня 2021 р.   смт Ємільчине №_464______ 

 

Про внесення змін до « Програми 

відшкодування різниці в тарифах  

на житлово-комунальні послуги  

КП «Водоканал» та КП 

«Благоустрій» на 2021 рік» 

 

 

 

 

Керуючись п.22 ч.1 ст.26, ст.61, ст.64 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 7, ст. 20, п.5 ст.91 Бюджетного кодексу України, відповідно до п.п.1 п.3 ст.4 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст.9, ст.15 Закону України «Про ціни і 

ціноутворення», з метою забезпечення беззбиткової діяльності комунальних підприємств  

«Водоканал» та «Благоустрій» і покращення якості надання житлово-комунальних послуг 

населенню селища, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Внести зміни до «Програми відшкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні 

послуги КП  «Водоканал» та КП «Благоустрій» на 2021 рік», затвердженої  рішенням четвертої 

сесії VIII скликання Ємільчинської селищної ради від 12.02.2021 року № 194, при цьому 

викласти  пункти 2 та 3 розділу 6 «Фінансування програми» в наступній редакції:  

 

«2. КП «Водоканал» та КП «Благоустрій» щомісячно до 10 числа наступного за звітним 

періодом готують розрахунки на відшкодування витрат в різниці між затвердженим розміром 

тарифу та розміром економічно-обґрунтованих витрат на їх виробництво за фактичними 

обсягами споживання, та подають їх на розгляд селищної ради. 

 

3. Селищна рада (головний розпорядник бюджетних коштів) перераховує кошти з місцевого 

бюджету на рахунки  КП «Водоканал»  та КП «Благоустрій» (одержувачі бюджетних коштів) 

в межах, затверджених в місцевому бюджеті призначень.» 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради 

з питань   соціально-економічного   розвитку, промисловості, підприємництва та    житлово-

комунального  господарства. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ   ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради   8 скликання 

 

«Про внесення змін до « Програми відшкодування різниці в тарифах  

на житлово-комунальні послуги КП «Водоканал» та КП «Благоустрій» на 2021 рік» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 

 


