
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 16.02. 2023 № 69 

м. Золотоноша  

 

Про надання дозволу на фінансування  

 

Розглянувши лист управління житлово – комунального господарства 

(31.01.2023 № 262) щодо надання дозволу на фінансування, перереєстрацію 

фінансових, юридичних зобов’язань та проведення видатків за листопад – 

грудень 2022 року, враховуючи рішення міської ради від 22.12.2022  № 25-

61/VIII „Про  бюджет Золотоніської міської територіальної громади  на 2023 

рік” (2356500000) із змінами, керуючись п. 4 „а” ст. 28 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

виконком міської ради вирішив:  

 

1. Дозволити управлінню житлово-комунального господарства кошти в сумі  

3316296,89 грн. (Три мільйона триста шістнадцять тисяч двісті дев’яносто 

шість грн. 89 коп.) по КПКВК МБ 1217670 „Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання” для зарахування на рахунок КП „Міський 

водоканал” № UA878201720344331002400064664 з метою перереєстрації 

фінансових, юридичних зобов’язань та проведення видатків за листопад – 

грудень 2022 року згідно з додатком.  

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

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

3. Управлінню житлово-комунального господарства (Харін А.В.) 

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

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

в сумі 3316296,89 грн. (Три мільйона триста шістнадцять тисяч двісті 

дев’яносто шість грн. 89 коп.) за цільовими призначеннями відповідно до п. 1. 

5. 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 23093 



 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету   

від 16.02. 2023 № 69 

 

Перелік видатків за листопад – грудень 2022 року, 

фінансові та юридичні зобов’язання яких необхідно 

перереєструвати та провести у 2023 році 

 

Назва  об’єктів Підстава Сума 
Програма  економічного та соціального розвитку 

Золотоніської територіальної громади  на 2023 рік 

  

КПКВК МБ 1217670  "Внески до статутного капіталу 

суб'єктів  господарювання" 

  

оплата у 2022 році зобов’язань КП «Міський водоканал» по 

Договору фінансового лізингу № 416/2018/ЧЕРКОД-МСБ-

ФЛ від 16 05.2018 року, як поруку Золотоніської міської 

ради, відповідно до п. 13.18.4, 13.18.6 Договору на 

придбання машини дорожньої комбінованої МДКЗ-10-00 

(укомплектована поливо миючим, піскорозкидуючим та 

плужно-щіточним обладнанням) на шасі МАЗ-4381№2 та 

машину МДКЗ-12 на шасі МАЗ-5340С2 з обладнанням 

УЯР-01-14 для ямкового ремонту доріг 

 ріш. МВК 

№ 388 від   

04.11.2022   

92 159.50 

ріш. МВК  

№ 437 від   

09.12.2022 

274 743.31 

оплата у 2022 році  зобов’язань КП «Міський водоканал» 

по Договору  фінансового лізингу № 493/2021/ЧеркОД-

МСБ-ФЛ2  иід 27.04.2021 як поруку Золотоніської  міської 

ради на  придбання сміттєвоза портального СБМ-301/3 на 

шасі МАЗ – 4371 з додатковим обладнанням відвал в 

кількості  1 шт та  контейнерів для сміття  СП-07.00.000 в 

кількості 10 шт10 шт 

 ріш. МВК 

№ 389 від 

04.11.2022     

 

57 786.43 

 

 

ріш. МВК  

№ 438 від   

09.12.2022   

172 820.32 

оплата у 2022 році зобов’язань КП «Міський водоканал» по 

Договору на умовах фінансового лізингу № 

493/2021/ЧеркОД-МСБ-ФЛ1 від 15.04.2021 як поруку 

Золотоніської міської ради на придбання автомобіля   

муловсмоктувального КО – 503  ІВ-12 на шасі МАЗ – 

5340С2 з додатковим обладнанням відвал  в кількості 1 шт 

ріш. МВК  

№ 387 від  

04.11.2022    

62 990.82 

ріш. МВК 

№ 439 від   

09.12.2022   

187 992.11 

Виконання робіт по об’єкту "Капітальний ремонт 

(розбурювання) свердловин  № 5, 8  Домантівського  

водозабору Золотоніського району", що належить КП 

"Міський водоканал"/коригування /"   

ріш. МВК 

№ 447  від  

16.12.2022  

277 911.56 

Реконструкція зовнішніх мереж  водопостачання  м. 

Золотоноша Черкаської області  (перерахунок в цінах 2022 

року) . Коригування 

 

ріш. МВК 

№ 436 від  

09.12.2022   

22 000  

(авторський  

нагляд ) 

 ріш. МВК 

№ 477 від  

28.12.2022    

1 985 068 

ріш. МВК 

№ 478 від  

28.12.2022    

23 345.79   

(технічний  

нагляд ) 

Реконструкція самоплинного та напірного колекторів по 

вул. Шевченка в м. Золотоноша, Черкаської області 

Коригування. ІІ черга   в т. ч. авторський , технічний нагляд   

ріш. МВК 

№ 417 від   

22.11.2022   

57 619,05    

(технічний  

нагляд ) 



та експертиза ПКД  

Придбання насосної станції підвищення тиску WE BC 2 

E.Sybox  для забезпечення належного тиску при подачі 

питної води в мікрорайон вул. Шепелівська 

ріш. МВК 

№ 354 від   

25.10.2022   

70 468 

Придбання  насосу PEDROLLO MC  15/50 10M  2 шт ріш. МВК 

№ 473 від   

26.12.2022   

31 392 

Разом   *** 3 316 296,89 

  

 

 

Керуючий справами       Оксана ШАКУРА 


