ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
м. Херсон
/ 6 . М -гіЯ с О ,

№

П ро попередній розгляд та схвалення
проекту
ріш ення
м іської
ради
«Про
внесення змін до ріш ення міської ради від
26.01.2021 № 50»
В ідповідно до статті 62 Регламенту Х ерсонської м іської 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 самоврядування в У країні", виконавчий комітет
міської ради
ВИРІШИВ:
1. С хвалити та внести на розгляд сесії м іської ради проект ріш ення
міської ради «П ро внесення змін до ріш ення м іської ради від 26.01.2021 № 50»
(додається).
2. Д епартам енту інф ормаційних технологій м іської ради (ЗА РУ БА І.)
оприлю днити ріш ення на оф іційном у сайті Х ерсонської м іської ради та її
виконавчих органів.
\\
3. В ідповідальність за виконаная ріш ення покласти на директора
департаменту м іського господарства м іської ради.
4. К онтроль за виконанням рінрнмг£~пЬкласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих щ г а н ів ради П ЕП ЕЛ Я В.

М іський голова

Ігор КО Л И Х А ЄВ

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

скликан ня

РІШЕННЯ
В ІД ________________________ №

____________________

м. Херсон

Про внесення змін до рішення міської
ради від 26.01.2021 №50

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
ВИРІШИЛА:
1.
Внести зміни до рішення міської ради від 26.01.2021 №50 «Про
продовження терміну дії, внесення змін та доповнень до рішення міської ради
від 12.02.2016 № 43 "Про затвердження Комплексної програми ефективної
роботи та реформування житлово-комунального господарства м. Херсона
на 2016 - 2020 роки" (зі змінами та доповненнями)» (далі - Програма та рішення
№50 відповідно):
1.1.
Пункт 4.3.2 додатка 1 до Програми, затвердженого рішенням №50, та
підсумкову суму за ним викласти в новій редакції:
«...

Пор.
№
1

Найменування заходу

2

Джерело
фінансування, Обсяги
відповідальний
виконання,
тис. грн
виконавець
4
3

2

<...>
1
4.3.2

2
Капітальний ремонт елементів
благоустрою
Разом за розділом IV:
Всього:

3
Бюджет міської
територіальної громади,
КП "Парки Херсона"

4
11 223,018

30299,327
190885,92257

».
1.2.
Доповнити пункт 6 додатка 6 словами наступного змісту: «погашення
платежів МКП «Херсонтеплоенерго» перед Міністерством фінансів України на
виконання зобов’язань за договорами субкредитування в сумі 5 500,00 тис. грн».
1.3. Доповнити додаток 6 пунктом 23 «23. Погашення заборгованості з
різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про
заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та
теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і
водовідведення" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі
333 112,964 тис. грн».
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

