
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

Від 02.08.2018р. №1641 

 м. Вінниця 

 

 

 

 

 

 

Керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 

В И Р І Ш И В: 

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

міської ради від 27.06.2018 року №1256» згідно з додатком. 

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  

міської ради від 27.06.2018 року №1256» 



Додаток 

до рішення виконавчого  

комітету міської ради  

від 02.08.2018р. №1641 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Керуючись статтею 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 27.06.2018 року №1256 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених в міському бюджеті 

для надання фінансової підтримки (дотації) на покриття збитків від основної 

діяльності КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», а саме:  

1.1. Доповнити рішення пунктом 2 наступного змісту: 

«2. Рішення міської ради від 29.02.2008 року №1760 «Про порядок надання 

фінансової підтримки теплопостачальним підприємствам та підприємствам 

водопостачання та водовідведення міста на покриття збитків від надання послуг 

населення» вважати таким, що втратило чинність». 

1.2. Пункт 2 рішення вважати пунктом 3. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку (В. Кривіцький), з питань житлово-комунального господарства та 

комунальної власності (О. Дан). 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                              С. Чорнолуцький 

  

Про  внесення змін до рішення міської ради 

від 27.06.2018 року №1256 



 

Департамент енергетики , транспорту та зв’язку  

 

Варламов Михайло Васильович 

 

Заступник директора департаменту з економічних питань 

 

 

 

 

 


