
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 27.03. 2019 № 144 

м. Золотоноша  

 

Про виділення коштів для оплати вартості робіт з коригування проектно-

кошторисної документації по об’єкту „Реконструкція самоплинного та 

напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша 

Черкаської області”  

 

Розглянувши лист КП „Міський водоканал” (26.03.2019 № 646) щодо 

виділення коштів для оплати вартості робіт з коригування проектно-

кошторисної документації по об’єкту „Реконструкція самоплинного та 

напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша 

Черкаської області” згідно ухвали Господарського суду Черкаської області від 

06.03.2019 року по справі № 925/413/18, враховуючи рішення міської ради від 

19.12.2018 № 41-58/VII „Про міський бюджет на 2019 рік” (зі змінами), 

керуючись п. 4 „а” ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”,- 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Виділити управлінню житлово-комунального господарства кошти в сумі 

283395,25 грн. (Двісті вісімдесят три тисячі триста дев’яносто п’ять грн. 25 

коп.) по КПКВК МБ 1217670 „Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання” для зарахування на рахунок КП „Міський водоканал”  

№ 35443128064664 для оплати вартості робіт з коригування проектно-

кошторисної документації по об’єкту „Реконструкція самоплинного та 

напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша 

Черкаської області” згідно ухвали Господарського суду Черкаської області від 

06.03.2019 року по справі № 925/413/18. 

2. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) профінансувати управління 

житлово-комунального господарства на суму, вказану в п. 1. 

3. Управлінню житлово-комунального господарства (Флоренко О.А.) 

перерахувати кошти, вказані в п. 1, на рахунок КП „Міський водоканал”. 



4. КП „Міський водоканал” (Кузнєцов С.В.) здійснити використання коштів 

в сумі 283395,25 грн. (Двісті вісімдесят три тисячі триста дев’яносто п’ять грн. 

25 коп.) за цільовим призначенням, відповідно до п. 1. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та управління житлово-комунального 

господарства (Флоренко О.А.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дятченко В.М. 

 

Гордєєв С.П. 

 

Гончар В.О. 

 

Компанієць В.І. 

 

Назаренко В.Ф. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флоренко 23093 


