КИСВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р I ШЕННЯ
Про внесения змгн до Програми фгнансовоi пгдтримки об ' ектгв спгльноi
власностг територгальних громад сгл, селища, мгст та комунальних
пгдприемств Киево-Святошинського району КяТвськог областг
на 2015-2017 роки

Вгдповгдно до п . 16 ч. 1 ст . 43 Закону цкраiни «Про мгсцеве самоврядування в
цкраiнг» вгд 21.05.1997 р . 3 Г 280197 (з наступними змгнами), з метою фгнансовоi

пгдтримки об ' ектгв спгльно i власностг територгальних громад сiл, селища, мгст та
комунальних пгдприемств Киево-Святошинського району , районна рада
вярiшяла :
1. Внести змгни до Програми фгнансовоi пгдтримки об ' скт iв епгльноi власностг
територгальних громад сгл, селища, мгст та комунальних пгдприемств КиевоСвятошинського району Киiвськоi областг на 2015 2017 роки, а саме :
-

1.1. Роздгл 4. Фгнансове забезпечення Програми, викласти в новгй редакцг :
«4. Фгнансове забезпечення Програми :
Фгнансове забезпечення виконання Програми здгйснюеться за рахунок коштгв
районного бюджету та гнших джерел , передбачених чинним законодавством .
Обсяги фгнансування :
Оргентовна
Лf~

Найменуваиня заходу

з/п
1.

Поповнення статутних фондгв
пгдприемств

вкладень,

для

комунальних

проведення

придбання

Термгн

вартгсть,

виконання

тис. грн.

2015-2017 роки

400,0

2015-2017 роки

7 350,0

капгтальних

основних засобгв

та

здгйснення поточно дгяльностг
2.

Проведення

капгтальних

та

поточних

ремонтгв об ' ектгв спгльноi власностг в т. ч.:
- Капгтальний

ремонт

системи

електропостачання адмгнгстративно

будгвлг за

адресою м . Кив , проспект Перемоги , 126;
- Капгтальний

ремонт

адмгнгстративно

будгвлг за адресою м . Киiв, вул. Янтарна, 12 А;

- Реконструкцгя

газовоi

котельнг

та

наружних мереж теплопостачання адресою :
м . Киiв, вул. Янтарна, 12;

- Капгтальний ремонту даху адмгнгстративно i
будгвлг за адресою : м . Киiв, вул. Янтарна, 12;
- Капгтальний ремонт даху та примгщення
адмгнгстративно i будгвлг за адресою м . Киiв,
вул. Михайла Котельникова, 25-А.
Головним розпорядником коштгв районного бюджету на виконання заходгв
Програми е Киево-Святошинська районна рада .
Одержувачами бюджетних коштгв е комунальнг пгдприемства, щодо яких
прийняте ргшення районною радою ».
2. Рекомендувати фгнансовому управлгнню райдержадмгнгстрацгi забезпечити
контроль за використанням коштгв на реалгзацгю Програми .
З . Контроль за виконанням цього ргшення покласти на постгйну комгсгю
районно

ради з питань управлгння комунальним майном , дгяльностг комунальних

пгдприемств , житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу
та енергозберггаючих технологгй .

Виконувач обав' язкгв
голови ради

м . Киiв
07 линия 2016 року
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