
                                              

                                                                                         ПРОЕКТ № 821

У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                              

 СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  «___»__________2016 року                                             №____

Про  внесення доповнення  до 

рішення Кіровоградської міської ради 

від  23 лютого 2016 року  № 66

«Про затвердження Програми розвитку 

житлово-комунального господарства та 

благоустрою міста Кіровограда на 2016 рік»

Керуючись  статтями  26,  59,  60  Закону  України  «Про  місцеве

самоврядування в Україні», Кіровоградська  міська  рада 

В И Р І Ш И Л А:

   1.  Внести  доповнення  до  Заходів  щодо  забезпечення  виконання

Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста

Кіровограда на 2016 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради

від 23 лютого 2016 року № 66 «Про затвердження Програми розвитку житлово-

комунального  господарства  та  благоустрою  міста  Кіровограда  на  2016  рік»

(з урахуванням змін та доповнень, внесених рішеннями Кіровоградської міської

ради  від  10  червня  2016  року  №  319,  від  14  червня   2016  року  №  333,

від 30 липня 2016 року № 466, від 02 листопада 2016 року  № 588), а саме:

розділ  І  «Фінансова  підтримка  підприємств  житлово-комунального
господарства»:

        доповнити пунктом 9, виклавши його згідно з додатком. 

2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії

міської  ради  з  питань  бюджету,  податків, фінансів,  планування  та  соціально-

економічного  розвитку,  з  питань  житлово-комунального  господарства,

енергозбереження  та  комунальної  власності,  заступника   міського  голови  з

питань  діяльності виконавчих органів  ради  Мосіна О. В.

Міський голова                                                                            А. Райкович  

Каретнікова   22 05 06 



Додаток                                                                       

до рішення Кіровоградської  міської  ради 

«____»____________2016 року  № ____  

                                                                                                                                                                          

Доповнення до заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства та

благоустрою  міста Кіровограда на 2016 рік

Фінансова підтримка підприємств житлово-комунального господарства

Розділ І

№

з/п
Зміст заходу

Термін

вико-

нання

Фінансове забезпечення  (тис. грн)

Підстава
Всього

в тому числі

Держ.

бюджет

Обл.

бюджет

Міський бюджет

Інші
Спеціальний

фонд

(бюджет

розвитку)

Загальний

фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9.

Фінансова підтримка КП «Теплоенергетик» 

на погашення заборгованості за договором 

постачання природного газу 

2016 9680,000 0,000 0,000 0,000 9680,000 0,000

      

     Начальник Головного  управління 

     житлово-комунального господарства                                                                                                      В. Кухаренко


