
Проект рішення обласної ради, 

підготовлений постійною комісією обласної 

ради з питань житлово-комунального господ-

дарства, регулювання комунальної власності, 

приватизації та капітального будівництва 

 

Про внесення доповнень до Програми економічного і  

соціального розвитку Миколаївської області на  

2015-2017 роки «Миколаївщина-2017», строк дії  

якої продовжено на період до 2018 року включно 

  

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», пункту 1 рішення обласної ради 

від 24 червня 2011 року № 14 «Про затвердження Статуту комунального під-

приємства «Госптехобслуговування» Миколаївської обласної ради», 

статті 2.6.4. Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання, 

затвердженого рішенням обласної ради від 18 грудня 2015 року № 1, з метою 

підтримки та розвитку комунального підприємства, обласна рада 

  

ВИРІШИЛА: 

  

1. Внести до Програми економічного і соціального розвитку Миколаївсь-

кої області на 2015-2017 роки «Миколаївщина-2017», затвердженої рішенням 

обласної ради від 25 грудня 2014 року № 13, строк дії якої продовжено на 

період до 2018 року включно, такі доповнення: 

позицію 2 «Підтримка і розбудова підприємств спільної власності терито-

ріальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області» розділу 7 «Управління 

майном спільної власності територіальних громад області» після пункту 2.9.2. 

доповнити пунктом 2.9.3. такого змісту: 

 

№ 

з/п 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

2.9.3. 

Оновлення основних засобів КП «Госптехоб-

слуговування» за рахунок поповнення влас-

ником статутного капіталу підприємства у 

розмірі 100,0 тис. гривень (внесення частки 

несплаченого власником капіталу) 

2018 рік 

Обласна рада, 

КП «Госптех-

обслуговування» 

 

2. Миколаївській облдержадміністрації при внесенні змін до обласного 

бюджету Миколаївської області на 2018 рік передбачити Миколаївській облас-

ній раді як органу управління КП «Госптехобслуговування» видатки на попов-

нення статутного капіталу цього комунального підприємства у розмірі 

100,0 тис. гривень (внесення частки несплаченого власником капіталу). 
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3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

комунальної власності, приватизації та капітального будівництва . 
 

 

 

 

Голова обласної ради        В. МОСКАЛЕНКО 


