
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 08.02.2023 № 44 

м. Золотоноша  

 

Про надання дозволу на проведення видатків, 

пов’язаних із оплатою комунальних послуг 

 

 Розглянувши лист управління житлово-комунального господарства 

(24.01.2023 № 179) щодо надання дозволу на проведення видатків, 

пов’язаних із оплатою комунальних послуг, в т. ч.  відповідно ст. 20 Закону 

України „Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захистуˮ, 

п. 6 постанови Кабінету міністрів України від 16 лютого 1994 року № 94, 

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

Україніˮ, -  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Дозволити управлінню житлово-комунального господарства 

(Харін А.В.) проводити видатки, пов’язані із оплатою комунальних послуг по 

об’єктах комунальної власності, за рахунок кошторисних призначень, 

запланованих по управлінню, в т. ч. нараховані з 1 січня 2023 року згідно з 

додатком . 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

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

господарства (Харін А.В.) 

 
 

 

Секретар  ради     Наталія СЬОМАК 
 

 
 

 

 

 

 

 
Артем Харін 23948



Додаток   

до рішення  виконавчого комітету  

від 08.02.2023 № 44 

 

Перелік  організацій та об’єктів комунальної власності Золотоніської МТГ, по яких із 01 січня 2023 року 

будуть проводитись видатки по оплаті комунальних послуг за рахунок кошторисних призначень управління 

 

 

організаціям , які  знаходяться в орендованих  приміщеннях адмінбудинку   

за  адресою  м.Золотоноша  вул. Шевченка, 70  

об’єктам  комунальної власності Золотоніської МТГ 

 та по яким пільги на оплату комунальних послуг 

затверджені  чинним законодавством 

Іншим  організаціям житловим нежитловим  

(медичним пунктам  тимчасового 

базування) 

Золотоніській районній організації Всеукраїнської 

громадської організації „Спілка офіцерів Україниˮ 

БО  „Благодійний 

фонд  „Сила  Надіїˮ  

с. Коробівка 

вул .Чайки,3 кв.3 

с. Хвильово – Сорочин  

вул. Шевченка , 22 

с. Кропивна    

вул. Лікарняна, 1 
Золотоніської міськрайонної спілки ветеранів 

Афганістану (воїнів – інтернаціоналістів) с. Щербинівка 

вул. Перемоги , 11 

Золотоніської міської організації „Союз Чорнобильˮ с. Кедина  Гора  

вул. Шевченка , 63- а 

с. Крупське  

вул. Крупської ,28 

 

 

Керуючий справами                                                Оксана ШАКУРА 


