
                                                                                                                           

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 23 лютого 2023 року                                                               № 3547-37-VIII 

 

Про надання безповоротної фінансової 

підтримки комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Підприємство 

готельного господарства» 

 

Розглянувши подання міського голови, враховуючи лист комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Підприємство готельного господарства» від 17 лютого 2023 

року, відповідно до частини шостої статті 22 Бюджетного кодексу України, статті 25, 

частини 2 статті 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», 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 забезпечення 

стабільної роботи комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Підприємство 

готельного господарства», міська рада вирішила:  

1. Надати безповоротну фінансову підтримку комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Підприємство готельного господарства» для поповнення 

обігових коштів в розмірі 5 000 000,00  (п’ять мільйонів гривень 00 копійок) по КПКВ 7693 

«Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю» на виконання робіт з поточного ремонту 

нежитлової будівлі за адресою: бул. Олександрійський, 94, у м. Біла Церква, Київської 

області для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб (з 

виготовленням проектної документації) в тому числі: поточний ремонт системи 

автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу; поточний ремонт окремих 

приміщень із заміною дверей на протипожежні; поточний ремонт вікон, дверей, балконних 

блоків із заміною на енергозберігаючі; поточний ремонт покрівлі; поточний ремонт мереж 

водопостачання та опалення. 

2. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради при перегляді місцевого 

бюджету передбачити кошти для фінансової підтримки на безповоротній основі, зазначеної в 

пункті 1. 

3. Зобов’язати комунальне підприємство Білоцерківської міської ради  «Підприємство 

готельного господарства» 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 


