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У К Р А Ї Н А
										ПРОЄКТ                                                                                                                                          КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Р І Ш Е Н Н Я

(тринадцята сесія восьмого скликання)


березня 2022 року
м. Корюківка
№ -13/VIII

Про затвердження звіту про виконання Програми компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення в м.Корюківка на 2021 рік


Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від ХХХ року № ХХХ «Про виконання Програми компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення в м. Корюківка на 2021 рік», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИВ:

1. Звіт про хід виконання Програми компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення в м. Корюківка на 2021 рік, взяти до відома, (додається).

2. Пункт 1.7. рішення другої сесії Корюківської міської ради від 15.12.2020 року № 6-2/VIIІ «Про затвердження міських Програм» зняти з контролю в зв’язку із закінченням терміну дії Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку.


Міський голова 					              	            Ратан АХМЕДОВ


Додаток   
до рішення тринадцятої сесії 
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від ____.2022 року № -13/VІІІ


ЗВІТ 
про виконання Програми  компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення в м.Корюківка на 2021 рік

Програма компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення в м.Корюківка на 2021 рік, затверджена рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 6-2/VIIІ «Про затвердження міських Програм».
Метою діяльності КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради є стабільне забезпечення жителів міста Корюківки комунальними послугами з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Водопостачання в місті здійснюється через міські мережі централізованого водопостачання, водовідведення стічних вод - через міські каналізаційні системи, а очистку стічних вод проводить ПАТ «Слов’янські шпалери-КФТП». 
В силу обставин, що склались, КП «Корюківкаводоканал» не в змозі в повному обсязі оплачувати повну вартість очистки стоків, які потрапляють на очисні споруди ПАТ «Слов’янські шпалери-КФТП», в результаті чого виник борг підприємства перед акціонерним товариством за очистку стоків.
 Можливість передбачення коштів в міському бюджеті в обсягах, визначених Програмою на очищення притоків додаткових стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Корюківка та надання їх підприємству у вигляді компенсації затрат на виконання робіт з очистки – єдино можливий шлях розв’язання проблеми. 
У 2021 році на виконання заходів Програми з міського бюджету було виділено 660000,00 грн., які були використані в повному обсязі. Виконання  що дало змогу частково погасити борг КП «Корюківкаводоканал» перед ПАТ«Слов’янські шпалери-КФТП».
Виконання заходів Програми надало можливість частково погасити борг КП «Корюківкаводоканал» перед ПАТ «Слов’янські шпалери-КФТП».
Рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 09.11.2021 року № 4-9/ VIII «Про затвердження міських програм» була затверджена Програма компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення в м. Корюківка на 2022 рік.

