
 

                                                                        ПРОЄКТ № 4518 

                                                                 (доопрацьований  станом на 18.12.2020) 

 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  «____»_________2020  року                                          № _____ 

 

Про  внесення змін до рішення міської ради  

від  17 січня  2017 року  № 763 «Про затвердження  

Програми  утримання, благоустрою  та розвитку   

житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького  на  2017-2021 роки» 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі Положення                 

про Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради  

міста Кропивницького, затвердженого рішенням Міської ради міста 

Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1384,  Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          Внести зміни до рішення міської ради від 17 січня  2017 року № 763                    

«Про затвердження  Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки»                           

(з урахуванням змін, внесених рішеннями Міської ради міста Кропивницького 

від 05 березня  2020 року  № 3160, від 26 травня 2020 року № 3299, від 18 серпня 

2020 року № 3319, від 06 жовтня 2020 року № 3541, від 03 листопада 2020 року                     

№ 3716),  а саме:  

          1. До додатку 1 «Заходи щодо забезпечення виконання Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки»: 

Розділ І «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги»: 

         у пункті  2 «Фінансова підтримка КП  «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК»  на покриття 

збитків від операційної діяльності» цифри «260 602,04656», «69 425,103» 

замінити відповідно цифрами «264 646,60356», «73 469,660»;   

        по  тексту  «Всього  по  розділу  І:»  цифри  «435 620,49092»,                              

«97 834,71200» замінити  відповідно цифрами  «264 646,60356», «101 879,269»; 
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 По тексту «Разом по розділам І-ІХ Програми, з них:» цифри 

«1 348 599,28248», «223 016,88307», «1 168 750,14430», «217 504,82900»  

замінити відповідно цифрами «1 352 643,83948», «227 061,44007»,                              

«1 172 794,70130», «221 549,38600». 

 

          2.  До додатку 2 «Заходи щодо забезпечення  виконання Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2020 рік»: 

Розділ І «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги»: 

 

          у пункті  2 «Фінансова підтримка  КП  «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК»  на покриття 

збитків від операційної діяльності» цифри «69 425,103» замінити  цифрами                    

«73 469,660».    

 

   

 

 Міський голова                                                                Андрій  РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Ганна Максимова 35 83 60   
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