
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 17 листопада  2022 року                                                               № 3261-34-VIII 

 

Про надання безповоротної фінансової допомоги шляхом 

поповнення статутного капіталу комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Світанок» на 2022 рік  

 

Розглянувши  подання депутата Білоцерківської міської ради  Кошляка Ю. М. від 15 

листопада 2022 року № 1720/02-17, відповідно  до частини шостої статті 22 Бюджетного 

кодексу України, статті 25, частини 2 статті 64 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пункту 2  частини 2 статті 3 Закону України «Про державну 

допомогу суб`єктам господарювання», пункту 3 Переліку послуг, що становлять 

загальний економічний інтерес, затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  

від  23  травня 2018 року № 420, на виконання рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 05 серпня 2022 року № 518 «Про затвердження Програми 

надання безповоротної фінансової допомоги шляхом поповнення статутного капіталу 

комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Світанок» на 2022 рік», з 

метою забезпечення стабільності роботи комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Світанок» відповідно до його функціонального призначення (забезпечення 

закупівлі генераторів), міська рада вирішила:  

1. Надати дозвіл на отримання безповоротної фінансової допомоги шляхом 

поповнення статутного капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Світанок» в розмірі 700 000,00 (сімсот тисяч) гривень. 

2. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради при перегляді місцевого 

бюджету на 2022 рік передбачити кошти для фінансової допомоги на безповоротній 

основі шляхом поповнення статутного капіталу комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Світанок» в розмірі 700 000,00 (сімсот тисяч)  гривень на 

виконання Програми надання безповоротної фінансової допомоги шляхом поповнення 

статутного капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Світанок» 

на 2022 рік. 

3. Зобов’язати комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Світанок» 

щомісячно звітувати до управління економіки Білоцерківської міської ради про 

використання коштів. 

4.   4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань житлової політики, комунального господарства, природокористування, охорони   

довкілля та енергозбереження, водного та лісового господарства та комісію з питань 

планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. 

 

 

Міський голова                                                                       Геннадій ДИКИЙ 


