
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 12.08.2020 № 245 

м. Золотоноша  

 

Про виділення коштів для оплати у серпні 2020 року чергових платежів по 

придбанню машини дорожньої комбінованої МДКЗ-10 (з піскорозкидальним, 

поливомийним та плужньо-щіточним обладнанням) на шасі МАЗ-4381 та 

спецавтомобіля УЯР-01 на шасі МАЗ-5340 на умовах фінансового лізингу  

 

Розглянувши лист КП „Міський водоканал” (04.08.2020 №1235) щодо 

виділення коштів для оплати у серпні 2020 року чергових платежів по 

придбанню машини дорожньої комбінованої МДКЗ-10 (з піскорозкидальним, 

поливомийним та плужньо-щіточним обладнанням) на шасі МАЗ-4381 та 

спецавтомобіля УЯР-01 на шасі МАЗ-5340 на умовах фінансового лізингу, 

враховуючи рішення міської ради від 24.12.2019 № 49-16/VII „Про міський 

бюджет м. Золотоноша на 2020 рік” (23203100000) 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 

117451,38 грн. (Сто сімнадцять тисяч чотириста п’ятдесят одна грн. 38 коп.) по 

КПКВК МБ 1217670 „Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання” для зарахування на рахунок КП „Міський водоканал” 

№ UA978201720344331001100064664 для оплати у серпні 2020 року чергових 

платежів по придбанню машини дорожньої комбінованої МДКЗ-10 (з 

піскорозкидальним, поливомийним та плужньо-щіточним обладнанням) на 

шасі МАЗ-4381 та спецавтомобіля УЯР-01 на шасі МАЗ-5340 на умовах 

фінансового лізингу. 

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 117451,38 грн. (Сто сімнадцять тисяч чотириста п’ятдесят одна грн. 38 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сьомак Н.О. 

 

Ніщенко М.Е. 

 

Дятченко В.М. 

 

Гордєєв С.П. 

 

Гончар В.О. 

 

Компанієць В.І. 

 

Назаренко В.Ф. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Флоренко 23057 


