
   
                                                        

 
ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
14 жовтня 2022 року            № 319 
 
Про затвердження розрахунку різниці між тарифом  
та економічно обґрунтованою вартістю послуг  
з централізованого водопостачання  та централізованого 
водовідведення  надану  споживачу Диканським комбінатом  
комунальних підприємств за вересень 2022року 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
рішенням тридцять четвертої сесії Диканської селищної ради восьмого 
скликання від 29 вересня 2022 року №4 «Про затвердження Програми 
відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення для населення Диканської 
територіальної громади на 2022 рік», розглянувши лист начальника 
Диканського комбінату комунальних підприємств від 13 жовтня 2022 року № 
297 про затвердження розрахунку різниці між тарифом та економічно 
обґрунтованою вартістю послуг з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення надану споживачу Диканським комбінатом 
комунальних підприємств за вересень 2022 року ,  

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ:  

 

1. Затвердити розрахунок різниці між тарифом та економічно обґрунтованою 
вартістю послуг з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення надану споживачу Диканським комбінатом комунальних 
підприємств за вересень 2022року згідно установленої форми (Додаток 1). 

 
Селищний голова                                                             Сергій ДАВИДЕНКО 
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Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
Диканської селищної ради 
від 14.10. 2022 р. № 319 

 
Розрахунок 

різниці між тарифом та економічно обґрунтованою вартістю послуг з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення надану 
споживачу Диканським комбінатом комунальних підприємств за вересень 2022року 
 

 
 

 
Начальник Диканського комбінату 
комунальних підприємств                                                        Вікторія КУЛИК                            
 
Головний економіст                                                                  Наталія ТЕМЧЕНКО                     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Вид послуг Фактично 
спожито 
води 
споживачами 
 

м3 

Фактичні 
нарахування 
згідно із 
встановленими 
для споживачів 
тарифами 
водопостачання: 
(гр.2*22,00грн.) 
водовідведення:      
(гр.2*20,00грн. 

Фактичні 
витрати з 
надання послуг 
для споживачів 
(за економічно-
обгрунтованою 
ціною)  
водопостачання:     
(гр.2*33,12грн.)  
Водовідведення 
:    
(гр.2*22,20грн.)  

Різниця між 
фактичними 
витратами та 
фактичними 
нарахуваннями 
(гр.4-гр.3) 

Сума, що 
відшкодована 
за попередній 
період  

Підлягає 
відшкодуван
ню 
(=гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Водопостачання 
для населення 

 22 015,25  484 335,60  729 145,08  244 809,48 -  244 809,48 

Водовідведення 
для населення 

 4 580,40  91 608,00  101 684,88  10 076,88 -  10 076,88 

Разом 
відшкодування 

          254886,36 


