
                                                                                                                           

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 23 лютого 2023 року                                                               № 3532-37-VIII 

             

Про надання безповоротної фінансової підтримки шляхом поповнення 

статутного капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківтепломережа» на 2023 рік  

 

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

лютого 2023 року № 277/02-17, відповідно  до абзацу першого частини шостої статті 22 

Бюджетного кодексу України, статті 25, частини другої статті 64 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання рішення Білоцерківської міської ради від 28 грудня 

2022 року № 3408-36-VIII «Про затвердження Програми надання безповоротної фінансової 

підтримки шляхом поповнення статутного капіталу комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» на 2023 рік», керуючись рішенням 

Білоцерківської міської ради від 17 лютого 2022 року № 2547-26-VIII «Про затвердження 

Порядку надання та використання коштів з місцевого бюджету у вигляді фінансової 

підтримки комунальним підприємствам Білоцерківської міської ради»,  з метою сталого 

проходження опалювального періоду 2022-2023 років в  місті Біла Церква в умовах воєнного 

стану та для забезпечення безперебійної роботи з теплопостачання населення та об’єктів 

критичної інфраструктури в разі виникнення надзвичайної ситуації воєнного характеру, міська 

рада вирішила:  

1. Надати дозвіл на отримання безповоротної фінансової підтримки шляхом 

поповнення статутного капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» в розмірі 110 000 000,00 грн. (сто десять мільйонів гривень 00 

копійок) за КПКВ 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання», а саме на 

закупівлю генераторів дизельних (3 фази –потужністю 30-700 кВт) 50 000 000,00 грн. 

(п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), генератора (електростанція потужністю 1,8 мВТ) 

28 000 000,00 грн. (двадцять вісім мільйонів гривень 00 копійок), генераторів дизельних, 

бензинових (3 фази потужністю 5-9 кВт для модульних котелень та допоміжних приміщень) 

2 000 000,00 грн. (два мільйони гривень 00 копійок) та на заміну частини аварійної ділянки 

магістрального трубопроводу «ТЕЦ-місто» 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 

копійок). 

2. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради при перегляді місцевого бюджету 

на 2023 рік передбачити кошти для фінансової підтримки на безповоротній основі, зазначеної 

в пункті 1.  

3. Зобов’язати комунальне підприємство Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» щомісячно звітувати про використання коштів до управління 

економіки Білоцерківської міської ради та головному розпоряднику коштів. 

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 


