
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 05 серпня 2022 року                           м. Біла Церква                                                 № 519 

 

Про надання безповоротної фінансової допомоги шляхом 

поповнення статутного капіталу комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Світанок» на 2022 рік  

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради від 08 серпня 2022 року № 841, відповідно до 

статей 28, 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного 

стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, Указу Президента України від 14 

березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 року № 2119-IX, 

Указу Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21 квітня 

2022 року № 2212-IX, Указу Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні» від 22 травня 2022 року № 2263-IX, з метою забезпечення стабільності роботи 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Світанок» відповідно до його 

функціонального призначення, виконавчий комітет міської ради вирішив:  

1. Надати дозвіл на отримання безповоротної фінансової допомоги шляхом 

поповнення статутного капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Світанок» в розмірі 450 000,00 (чотириста п’ятдесят 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 450 000,00 (чотириста п’ятдесят 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. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків.  

 

 

Міський голова                                                              Геннадій ДИКИЙ 


