
 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
Від 08.06.2017 р. № 1364 

    м. Вінниця 

 

Керуючись п. 1 ч. 2 ст. 52 та ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та враховуючи звернення КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» від 12.05.2017 р №30/1274, виконавчий комітет 

міської ради 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Схвалити  проект  рішення  міської  ради  «Про внесення  змін  до  

рішення Вінницької міської ради від 28.04.2017 № 732 «Про підтримку участі 

комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» у проекті «Програма розвитку муніципальної 

інфраструктури України» за рахунок коштів Європейського інвестиційного  

банку». 

2. Подати вищезазначений проект рішення на розгляд  міської ради. 

3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської 

ради та її виконкому подати дане рішення до секретаріату міської ради для 

включення до  проекту порядку денного чергової сесії міської ради. 

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського 

голови  М.Форманюка. 
 

 

 

 

Секретар міської ради      П. Яблонський 

 

 

 

Про проект рішення міської ради  

«Про внесення змін до рішення  

Вінницької міської ради від 28.04.2017 № 732  

«Про підтримку участі комунального 

підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» у проекті  

«Програма розвитку муніципальної 

інфраструктури України» за рахунок коштів 

Європейського інвестиційного банку» 



 

Додаток  

    до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

                                                                                              від 08.06.2017 р. № 1364 

 

Проект рішення міської ради 

 

 

Враховуючи пропозиції КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» від 

12.05.2017 № 30/1274 щодо збільшення вартості проекту «Реконструкція 

системи теплопостачання мікрорайону Вишенька-Слов’янка в м. Вінниця», 

відповідно до статті 26, частини 1 статті 59, частини 2 статті 70, Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А :  

 

1. Внести зміни до рішення Вінницької міської ради від 28.04.2017 №732   

«Про підтримку участі комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» у проекті «Програма розвитку муніципальної  

інфраструктури України» за рахунок  коштів Європейського інвестиційного 

банку» та в пункті 1 рішення слова та цифри «в обсязі 10,4 млн. євро (десять 

мільйонів чотириста тисяч євро)» замінити словами та цифрами «в обсязі 11,35 

млн. євро (одинадцять мільйонів триста п’ятдесят тисяч євро)». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної 

власності (О.Дан). 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                   С.Чорнолуцький 

 

 

Про внесення змін до рішення  

Вінницької міської ради від 28.04.2017 № 732  

«Про підтримку участі комунального 

підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» у проекті  

«Програма розвитку муніципальної 

інфраструктури України» за рахунок  

коштів Європейського інвестиційного банку» 



Департамент  енергетики, транспорту та зв’язку 

 

Огородник Таїса Іванівна 

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу- головний 

бухгалтер 

В 


