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УКРАЇНА 

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

(десята  (28) сесія сьомого скликання) 

 

від 06  грудня 2018 року 

м. Городня 

 
Про внесення  змін  до програми 

безповоротної фінансової  

підтримки  комунальних  підприємств 

Городнянської міської ради на 2018 рік 

            

   З метою забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств 

Городнянської міської ради, згідно їх функціональних призначень щодо 

надання мешканцям міста якісних послуг, відповідно до ст.71, 91 Бюджетного 

кодексу України, керуючись п. 22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 

з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку 

міста , міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни та доповнення до рішення дев’ятої  (27) сесії 

Городнянської  міської ради сьомого скликання  від 07.11.2018 року Про 

затвердження програми безповоротної фінансової  підтримки  комунальних  

підприємств Городнянської міської ради на 2018 рік , а саме: 

1.1 в розділі  2 Програми абзац 2 довнити словами такого змісту :   

 «на видатки з отримання ліцензії на користування надрами»; 

1.2. в розділі 3 Програми абзац 1 викласти в новій редакції: «Фінансова 

підтримка комунальних підприємств здійснюється шляхом надання поточних 

трансфертів підприємствам (установам, організаціям) за рахунок загального 

фонду міського бюджету та капітальних трансфертів зі спеціального фонду 

міського бюджету (бюджету розвитку),  що надається як внесок до 

статутного капіталу комунального підприємства» 

Додаток 1 програми «Обсяг фінансування Програми Безповоротної 

фінансової підтримки комунальних підприємств Городнянської міської ради на 

2018 рік» викласти в новій редакції, що додається (додаток 1). 

Зважаючи на вищезазначене, внести зміни до Паспорту програми, а саме 

в частині обсягу фінансових ресурсів замінити суму «100 тис. грн.» на «230 тис. 

грн.»     
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2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку 

міста. 

 

Міський голова                                                            А.І.Богдан 

 

Додаток   1                          
до Програми Безповоротної фінансової 

підтримки комунальних підприємств  

Городнянської міської ради на 2018 р 

  

 

 
 

Обсяг фінансування Програми Безповоротної фінансової 

підтримки комунальних підприємств Городнянської міської ради 

на 2018 рік 

 
  

№ 

п/п 

Комунальні підприємства Обсяги фінансування  тис. грн. 

Всього: Разом 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

 

1.  КП  Городнянське 

ВУЖКГ 

80,00 80,00 160,0 

2.  КП  Городнянська ЖЕД 70,00  70,0 

  Разом 100,0 80,0 230,0 

  

  

  

  

  

  
 


