
 

 
ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

П’ЯТДЕСЯТ СЬОМА  СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

               

                                                        РІШЕННЯ 

 

 

09 грудня 2022 року                                                                 № 1167 

м. Чортків 

 

Про  внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня  2020 року  №125  

«Про  затвердження  Програми  фінансової  підтримки  комунальних 

підприємств  Чортківської  міської  територіальної  громади на 2021-2023 

роки»  

 

З метою забезпечення стабільної діяльності комунальних підприємств 

Чортківської міської територіальної громади, збереження майна шляхом 

надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, керуючись 

статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 125 

«Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 

Чортківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки», а саме:  

1.1 в п.9 Паспорту Програми «Загальний обсяг фінансових ресурсів» в 

частині збільшення обсягу фінансових ресурсів на суму 2000 тис. грн.;  

1.2. в додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпечення Програми», виклавши 

його у новій редакції згідно з додатком 1.;  

1.3. в п.1 додатку 2 «Перелік напрямів, завдань та заходів Програми» до 

Програми фінансової підтримки Чортківської міської територіальної громади 

на 2021-2023 роки в частині зменшення обсягу асигнувань КП «Чортківський 

ККП» на 2022 рік - на суму 400 тис. грн.; в частині збільшення обсягу 

асигнувань КП «Чортків Дім» на 2022 рік - на суму 400 тис. грн.;  в частині 

збільшення обсягу асигнувань КП «Чортківський ККП» на 2023 рік - на суму 

1250 тис. грн.; в частині збільшення обсягу асигнувань КП «Чортків Дім» на 

2023 рік - на суму 500 тис. грн.;  частині збільшення обсягу асигнувань КП 

«Чортківське ВУВКГ» на 2023 рік - на суму 250 тис. грн. та викласти в новій 

редакції згідно з додатком 2. 

     2.Управлінню комунального господарства міської ради здійснити 

організаційну роботу щодо виконання даного рішення. 
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      3.Копію рішення направити управлінню комунального господарства 

міської ради, фінансовому управлінню міської ради. 

      4.Контроль за організацією виконання цього рішення покласти на  

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради Наталію ВОЙЦЕХОВСЬКУ та постійні комісії міської ради з питань 

розвитку інфраструктури громади та комунального господарства . 
 

 

Міський голова                  Володимир ШМАТЬКО  

 


