
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Зміївського району Харківської області 

                         ХХХІІІ сесія VIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 
08 лютого 2018 року                                                                            №   590 - VІІ 

 

Про затвердження звіту про виконання Заходів на 

2017 рік до Програми відшкодування втрат у разі 

затвердження виконавчим комітетом Комсомольської 

селищної ради тарифів на житлово-комунальні 

послуги нижчими від розміру економічно 

обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) на 

2017- 2020 роки 

 

 Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішення  ХХІV сесії Комсомольської селищної ради VIІ скликання «Про затвердження 

Програми відшкодування втрат у разі затвердження виконавчим комітетом Комсомольської 

селищної ради тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від розміру економічно 

обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) на 2017- 2020 роки» від 08 червня 2017 

року  № 453- VІІ, розглянувши рішення виконавчого комітету Комсомольської селищної ради 

«Про подання на затвердження Комсомольської селищної ради звіту про виконання Заходів 

на 2017 рік до Програми відшкодування втрат у разі затвердження виконавчим комітетом 

Комсомольської селищної ради тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від розміру 

економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) на 2017- 2020 роки» від 30 

січня  2018 р. № 35,  Комсомольська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звіт про виконання Заходів на 2017 рік до Програми відшкодування втрат у 

разі затвердження виконавчим комітетом Комсомольської селищної ради тарифів на житлово-

комунальні послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх 

виробництво (надання) на 2017- 2020 роки (додаток № 1). 

2. Контроль за виконанням  даного рішення покласти  на  постійну комісію з питань 

промисловості, будівництва, агропромислового комплексу, житлово – комунального 

господарства, земельних відносин та екології (голова комісії  Білевич О.В.) 

 

 

 

Комсомольський 

селищний голова                                                                                                          Д.М. Діхтяр 

 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 

до рішення ХХХІІІ сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ скликання від 08 січня 

2018 року №  590 - VIІ 

 

Звіт про виконання Заходів 

на 2017 рік до Програми відшкодування втрат у разі затвердження виконавчим 
комітетом Комсомольської селищної ради тарифів на житлово-комунальні 

послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх 
виробництво (надання) на 2017- 2020 роки 

 

№ 
з/п  

Зміст заходу Заплановано, 
грн. 

Використано, 
грн. 

1.  
Надання компенсації комунальному 

підприємству «Комунальник» на відшкодування 

прямих витрат пов’язаних з технічним 

обслуговуванням ліфтів та обслуговування 

систем диспетчеризації 9-ти поверхових 

будинків по вул. Лермонтова в смт. 

Слобожанське, які знаходяться на балансі КП 

«Комунальник», що були включені до  тарифів 

на послуги з  утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій (для населення) 

94285,00 94284,84 

 

 

 
Секретар 

Комсомольської селищної ради                                              Г.О.Куценко 

 

 


