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Про утворення спеціальної комісії з питань 
розрахунків за спожиті енергоносії при 
виконавчому комітеті Володимирецької 
селищної ради

Керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
з метою координації діяльності пов’язаної із забезпеченням своєчасних та у 
повному обсязі розрахунків споживачів за використані енергоносії і надані 
житлово-комунальні послуги,

ВИКОНАВЧИЙ КОМ ІТЕТ СЕЛИ Щ НО Ї РАДИ 
ВИРІШ ИВ:

1. Утворити спеціальну комісію з питань розрахунків за спожиті 
енергоносії при виконавчому комітеті Володимирецької селищної ради та 
затвердити її персональний склад, що додається.

2. Затвердити Положення про спеціальну комісію з питань розрахунків 
за спожиті енергоносії при виконавчому комітеті Володимирецької селищної 
ради, що додається.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
селищного голови Арсенія Котовича.

Селищний голо Василь КОВЕПЬКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селищної ради 
дя, 2021 року№  і9'^

СКЛАД
спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії при 

виконавчому комітеті Володимирецької селищної ради

КОТОВИЧ Арсеній заступник селищного голови, 
голова комісії

ЯРМОЛЮК Людмила начальник фінансового відділу, 
заступник голови комісії

БЕРЕСТЮК Ірина спеціаліст з питань житлово- 
комунального господарства та 
управління комунальним майном 
відділу економіки, інвестицій, 
житлово-комунального 
господарства, секретар комісії

Члени комісії

ВОЛОЧНЮК Іван

РОМАНОВА Галина

старшин інспектор відділу 
економіки, інвестицій, житлово- 
комунального господарства

заступник начальника відділу 
бухгалтерського обліку, звітності 
та господарського забезпечення

ХРИСТЯНОВИЧ Інна

Секретар селищної рад

П0В1ДНИИ спеціаліст юридичного 
відділу

Юрій БЛИЩИК



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селищної ради 
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Положення
про спеціальну комісію з питань розрахунків за спожиті енергоносії при 

виконавчому комітеті Володимирецької селищної ради

1. Загальні положення

Спеціальна комісія з питань розрахунків за спожиті енергоносії при 
виконавчому комітеті Володимирецької селищної ради (далі - Комісія) є 
постійно діючим органом, який координує діяльність пов’язану із 
забезпеченням своєчасних та у повному обсязі розрахунків споживачів за 
використані енергоносії і надані житлово-комунальні послуги.

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів 
України, розпорядженнями голови обласної державної адм ін^рації, голови 
районної державної адміністрації, селищного голови, рішеннями сесії та 
виконавчого комітету Володимирецької селищної ради цим Положенням та 
нормативно-правовими актами, які регулюють питання розрахунків за спожиті 
енергоносії і надані житлово-комунальні послуги.

Основним завданням Комісії є контроль та упорядкування розрахунків 
споживачів, у першу чергу бюджетної сфери та підприємств і організацій 
житлово-комунального господарства Володимирецької селищної ради, за 
використані енергоносії і надані житлово-комунальні послуги, а також вжиття 
заходів щодо стабілізації фінансового стану енергопостачальних підприємств, 
надійного електропостачання, теплопостачання і забезпечення послуг з 
водопостачання та водовідведення.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
- готує і подає селищному голові пропозиції щодо визначення прав і обов’язків 
у цій сфері органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 
організацій;
- здійснює аналіз поточної оплати за використані енергоносії споживачами, у 
тому числі й бюджетної сфери Володимирецької селищної ради;
- вживає заходи щодо стабілізації фінансового стану енергопостачальних 
підприємств і надійного електропостачання та теплопостачання;
- координує діяльність органів місцевого самоврядування з питань розроблення 
та виконання цільових і науково-технічних програм і заходів щодо покращення 
оплати за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги.



2. Комісія має право

Заслуховувати звіти керівників (представників) підприємств, установ та 
організацій Володимирецької селищної ради з питань щодо упорядкування 
розрахунків споживачів за спожиті енергоносії і надані житлово-комунальні 
послуги і давати їм відповідні доручення.

Одержувати від керівників (представників) підприємств, установ та 
організацій Володимирецької селищної ради матеріали і документи, необхідні 
для вирішення питань, які вона розглядає, у межах своєї компетенції.

Розглядати матеріали про причини виникнення заборгованості за спожиті 
енергоносії та вносити пропозиції щодо персональної відповідальності 
керівників бюджетних установ і організацій та керівників комунальних 
підприємств за ухилення від повних та своєчасних розрахунків за спожиті 
воду, електричну та теплову енергію і недотримання встановлених режимів 
використання енергоносіїв.

3. Організація діяльності

Організаційною формою діяльності Комісії є засідання (чергові, 
позачергові).

Чергові засідання проводяться за потребою.
Позачергові засідання проводяться у разі необхідності, негайно.
Засідання Комісії вважається правомочним за присутності на ньому не 

менш як половини загального складу комісії.
Комісія приймає рішення, яке вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувала більшість членів комісії від її загального складу.
У випадку рівного розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним. 
Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується головою та 

секретарем комісії.
Керує діяльністю Комісії і організовує Гї роботу голова Комісії, а у 

випадку його відсутності -  заступник голови.
Підготовка, організація засідань, оформлення рішень Комісії та 

протоколів покладається на її секретаря.
Голова Комісії:

1) головує на засіданнях комісії;
2) залучає у разі необхідності до роботи в Комісії керівників (представників) 
підприємств, установ, організацій різних форм власності, науковців, фахівців 
практиків, експертів відповідного профілю (за згодою).

Секретар селищної ра, Юрій БЛИЩИК


