II
ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
м. Херсон
/

6 . /Л

№

Про попередній розгляд та схвалення
проекту
ріш ення
м іської
ради
«Про
внесення змін та доповнень до ріш ення
м іської ради від 05.11.2021 № 556»
В ідповідно до статті 62 Реглам енту Х ерсонської міської ради
VIII скликання, затвердж еного ріш енням м іської ради від 11.12.2020 №1 (зі
змінами та доповненням и), керую чись пунктом 1 частини другої статті 52
Закону У країни "Про місцеве сам оврядування в У країні", виконавчий комітет
міської ради
В И Р І Ш И В :

1. С хвалити та внести на розгляд сесії м іської ради проект ріш ення
м іської ради «П ро внесення змін та доповнень до ріш ення міської ради від
05.11.2021 № 556» (додається).
2. Д епартам енту інф орм аційних технологій м іської ради (ЗА РУ БА І.)
оприлю днити ріш ення на оф іційному сайті Х ерсонської міської ради та її
виконавчих органів.
3. В ідповідальність за ви' ш ння ріш ення покласти на директора
департам енту м іського господарсті міської ради.
4. К онтроль за виконанням і-швшія покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконаЕ ^ органів ради П Е П Е Л Я В.

М іський голова

Ігор К О Л И Х А Є В

ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА
------------- сесія м іської ради

скликан ня

РІШЕННЯ
в ід ________________ № _____________
м. Херсон
Про внесення змін та доповнень до
рішення міської ради від 05.11.2021
№556
З метою підвищення рівня забезпеченості населення житлово-комунальними
послугами в необхідних обсягах та належної якості, створення на основі
ринкових перетворень умов для розвитку, оновлення та ефективного
функціонування
всіх
об’єктів
житлово-комунального господарства,
підприємств і організацій різних
форм власності, зниження негативного
техногенного
впливу
житлово-комунального
господарства
на
природні
об’єкти
міста,
формування
довгострокової
політики
розвитку
комунальної
інфраструктури,
визначення
джерел
фінансування,
проведення модернізації галузі, враховуючи пункт 5 частини першої статті 91
Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И

Р І Ш

И

Л

А

:

1.
Внести зміни до рішення міської ради від 05.11.2021 №556 «Пр
затвердження Комплексної Програми сталої роботи житлово-комунального
господарства Херсонської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки»
(далі - Програма та рішення №556 відповідно):
1.1.
Доповнити Заходи на 2022 рік додатка 4 до Програми, затвердженої
рішенням №556, пунктами 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, а пункти 3 - 2 2 вважати 4 - 2 3
відповідно:
«...
Пор.
№
1
<...>
3.

Джерело фінансування, Обсяги
виконання,
\ ндповідальний
тис. грн
Ішконавець
4
3

Найменування заходу

2
Енергозабезпечення
зовнішнього освітлення
. ,«•.

БюджеГ міської
територіальної громади,
КП ЕЗО
"Херсонміськсвітло"

29 900,00

2
1
<...>
24.

25.

26.

27.

28.

29.

2

3

Фінансова підтримка КП ЕЗО
"Херсонміськсвітло"

Бюджет Херсонської
міської територіальної
громади, КП ЕЗО
"Херсонміськсвітло"

Фінансова
КП «Світоч»

4

підтримка Бюджет
Херсонської
міської
територіальної
громади, КП «Світоч»
Фінансова
підтримка Бюджет
Херсонської
КП «Господар»
міської
територіальної
громади, КП «Господар»
Фінансова
підтримка Бюджет
Херсонської
КП «Теплокомунгосп»
міської
територіальної
громади,
КП
«Т еплокому нгосп»
Херсонської
Фінансова
підтримка Бюджет
міської
територіальної
КП «Наддніпрянка»
громади,
КП
«Наддніпрянка»
Херсонської
Фінансова
підтримка Бюджет
міської
територіальної
КП «Три кринички»
громади,
КП
«Три
кринички»
Всього:

10 186,655

637,439

2 849,246

3 708,803

896,646

2 072,204

138028,993

2.
Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.)
оприлюднити рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її
виконавчих органів.
3.
Відповідальність за виконання цього рішення покласти на директора
департаменту міського господарства міської ради.
4.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, житлової політики,
енергозбереження та благоустрою (РОЖКОВ Ю.) та заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради ПЕПЕЛЯ В.

Міський голова

Ігор КОЛИХАЄВ

