
ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
              ШІСТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                                        РІШЕННЯ                                                             

 
14 лютого 2023 року                                                                           №1264            
м. Чортків

Про внесення змін до рішення міської ради від 02 грудня 2021 року №789 
«Про затвердження цільової  Програми збільшення статутного капіталу
КП «Міськсвітло» міської ради на 2022-2023 роки»

З метою вирішення місцевих завдань в галузі комунального господарства
і  задоволення  потреб громади в  роботах  і  послугах,  пов’язаних з  зовнішнім
освітленням  на  території  Чортківської  міської  територіальної  громади,
враховуючи звернення начальника комунального підприємства «Міськсвітло»
С. А. Протоковила  від 23.01.2023 року №7, а також додаткову угоду №14 про
викуп  об’єкту  лізингу  (ТЗ)  до  договору  фінансового  лізингу  №  07/29  від
06.01.2022  року,  враховуючи  висновок  постійної  комісії з   питань  розвитку
інфраструктури громади та комунального господарства від 02 лютого 2023року
керуючись  частиною  4  статті  78,  статтею  135  та  пунктом  1  статті  140
Господарського  кодексу України,   статтею 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 02 грудня 2021 року №789
«Про  затвердження  цільової  Програми  збільшення  статутного  капіталу   КП
«Міськсвітло» міської ради на 2022-2023 роки, а саме:
           1.1. Пункти  9 та 9.1 розділу 1 «ПАСПОРТ ПРОГРАМИ» викласти в
новій редакції, згідно додатку.
            1.2. Другий абзац  розділу 5 «ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ» викласти
в такій редакції: «Загальний обсяг фінансування – 1 528413 , 00грн».

2.  Фінансування  Програми  проводити  в  межах  виділених  коштів,
передбачених у бюджеті міської територіальної громади. 

3.  Копію  рішення  направити  в  управління  комунального  господарства
міської ради та КП «Міськсвітло» міської ради.



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

Міський голова                                                          Володимир ШМАТЬКО


	Про внесення змін до рішення міської ради від 02 грудня 2021 року №789
	«Про затвердження цільової Програми збільшення статутного капіталу КП «Міськсвітло» міської ради на 2022-2023 роки»

