НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
м. Нова Каховка

Про погодження змін
до інвестиційної програми
КП "Міський водоканал"
на 2017 рік

Розглянувши клопотання директора комунального підприємства
"Міський водоканал" Радованця В.В. про погодження змін до Інвестиційної
програми комунального підприємства «Міський водоканал» м. Нова Каховка
Херсонської області на 2017 рік, в зв'язку із змінами, внесеними до заходів та
паспорту програми, відповідно до Порядку розроблення, погодження та
затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері
централізованого
водопостачання та водовідведення, затвердженого
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері комунальних послуг від 14 грудня 2012 року № 381 та наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України
від 14 грудня 2012 року № 630 (із змінами),
керуючись статтею 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", виконавчий комітет Новокаховської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити зміни до Інвестиційної програми комунального
підприємства "Міський в о д о к ^ д а л ^ н а 2017 рік, погодженої рішенням
виконавчого комітету від 2
1_6>№ 357;чз гід но з додатком.
2. Контроль за
іням цього уЯціення покласти на першого
заступника міського гол
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Додаток
до рішення виконавчого комітету
Новокаховськоїміської ради
відЛ& РЗ. / • ? - - № / / 4 ^
Зміни
до Інвестиційної програми комунального підприємства "Міський водоканал"
м. Нова Каховка Херсонської області на 2017 рік
Паспорт програми
9.

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми, усього:
9.2. коштів інших джерел

6066,71 тис.грн
6066,71 тис.грн

ПЛАН ЗАХОДІВ
інвестиційної програми КП «Міський водоканал» ліцензованої діяльності з централізованого
______ _____________ водопостачання та водовідведення на 2017 рік _________________
Кількісний Обсяг
показник
фінансування
Джерело
Найменування заходів
№
фінансування
(одиниця
тис. грн. без
виміру)
пдв
ВОДОПОСТАЧАННЯ
Проект «Розвиток міської
інфраструктури» в Україні за
рахунок спеціальної
за рахунок
погашення
інвестиційної позики
виробничих
основного
1146,66
10 Міжнародного банку
інвестицій 3
тіла позики
"Закупівля обладнання для 18
прибутку
МБРР
свердловин і водопровідної
станції 2-го підйому» на суму
4139554,96 грн.
ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Проект «Розвиток міської
інфраструктури» в Україні за
рахунок спеціальної
інвестиційної позики
за рахунок
погашення
Міжнародного банку
виробничих
основного
3100,11
14 «Закупівля обладнання для 11
інвестицій 3
тіла позики
КНС та очисних споруд
прибутку
МБРР
каналізації» на суму 9210119,4
грн. "Реконструкція
самопливного каналізаційного
колектору"
6066,71
ВСЬОГО за програмою, тис.грн без ПДВ .
Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2017 рік
(додаток 1)
Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх
врахування у структурі тарифів на 12 місяців з "січня" 2017 року (додаток 2).
Перший заступник міського голови

^

Л.Г.Чурсинов

