
ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                                      РІШЕННЯ   
              
29 грудня 2021 року                 
м. Чортків                                                                                                   № 913

Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 117
«Про  затвердження  Програми «Питна  вода  міста  Чорткова  на  2021-2023
роки» 

З  метою  покращення  екологічного  стану  Чортківської  міської
територіальної  громади,  забезпечення  підвищення  ефективності  та  надійності
функціонування  систем  водопостачання  за  рахунок  реалізації  водоохоронних,
технічних, санітарних заходів, відповідно до Закону України «Про питну воду та
питне водопостачання»,  керуючись пунктом 22 статті 26, ст.59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 117
«Про затвердження Програми «Питна вода міста Чорткова на 2021-2023 роки», а
саме:

1.1 в розділ 9 Паспорту Програми «Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних  для  реалізації  Програми»  зазначити  40020,38  тис.грн.  згідно  з
додатком 1;

1.2  додаток  1  до  Програми  «Ресурсне  забезпечення»  викласти  в  новій
редакції згідно з додатком 2;

1.3  доповнити  додаток  2  до Програми  «Напрями  діяльності  та  заходи
Програми  «Питна  вода  міста  Чорткова  на  2021-2023  роки»  наступними
заходами:  

 1.3.1 «Упорядкування  зон санітарної  охорони центрального водозабору
питного водопостачання вздовж р. Серет в м. Чортків Тернопільської області» в
частині  збільшення  орієнтовних  обсягів  фінансування  на  2022  рік  на  суму
5965,416 тис.грн.;

1.3.2 «Реконструкція  каналізаційної мережі по вул. Залізнична, Середня,
Січових  Стрільців,  Шопена,  Стрімка,  Замкова  мікрорайону  «Залізничний»   в
м. Чортків Тернопільської області»  в частині  збільшення на 2022 рік на суму
10584,016 тис.грн. та викласти у новій редакції згідно з додатком 3.



2.  Управлінню комунального  господарства,  архітектури  та  капітального
будівництва міської  ради здійснити  організаційну  роботу  щодо  виконання
даного рішення.

3.  Копію  рішення  направити  управлінню  комунального  господарства,
архітектури та капітального будівництва міської ради, фінансовому управлінню
міської ради.

4.   Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з  питань діяльності  виконавчих органів  міської  ради Віктора
ГУРИНА  та  постійні  комісії  міської  ради  з питань  розвитку  інфраструктури
громади  та  комунального  господарства;  з  питань  бюджету  та  економічного
розвитку.

Секретар міської ради                                                            Ярослав ДЗИНДРА 
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