
Про виділення коштів з резервного
фонду бюджету міста Києва

Відповідно до частини другої статті 24 Бюджетного кодексу України,
постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 «Про
затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету»,
враховуючи протокол Постійної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 22 вересня 2021 року № 58 «Про
аварійну ситуацію, яка склалася на Голосіївському каналізаційному колекторі у
Голосіївському районі міста Києва», з метою недопущення переростання
аварійної ситуації, яка склалася на Голосіївському каналізаційному колекторі у
Голосіївському районі міста Києва, у надзвичайну ситуацію техногенного
характеру:

1. Виділити Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) для Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія
«Київводоканал» 23 199 871,00 гривень для фінансування заходів, пов’язаних із
запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру на
Голосіївському каналізаційному колекторі у Голосіївському районі міста Києва,
на поворотній основі.

2. Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації):

2.1. Внести відповідні зміни до розпису місцевого бюджету.

2.2. Профінансувати зазначені в пункті 1 цього розпорядження видатки за
рахунок коштів резервного фонду бюджету міста Києва.



3. Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Укласти з Приватним акціонерним товариством «Акціонерна компанія
«Київводоканал» договір на повернення коштів, зазначених у пункті 1 цього
розпорядження, із визначенням строків і поетапного графіка повернення.

3.2. Подати до 31 грудня 2021 року Департаменту економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) звіт про використання коштів,
виділених згідно з цим розпорядженням, та інформацію щодо їх повернення.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Голова                                                                                          Віталій КЛИЧКО



Подання:

Директор Департаменту
економіки та інвестицій Наталія МЕЛЬНИК

Начальник управління
правового забезпечення Костянтин ВАРЕС

Головний спеціаліст –
уповноважена особа з питань
запобігання і виявлення
корупції Юлія ЯЦУНІК

Погоджено:

Перший заступник голови Микола ПОВОРОЗНИК

Заступник голови Петро ПАНТЕЛЕЄВ

Директор Департаменту
фінансів Володимир РЕПІК

Директор Департаменту
житлово-комунальної
інфраструктури Дмитро НАУМЕНКО

Голова правління ‒ генеральний
директор Приватного
акціонерного товариства
«Акціонерна компанія
«Київводоканал»

Сергій КРУШАНОВСЬКИЙ

Начальник управління з питань
запобігання та виявлення
корупції Сергій КРАСЮК

Виконувач обов’язків
начальника юридичного
управління

Ольга ЯКОВЛЄВА



Керівник апарату Дмитро ЗАГУМЕННИЙ


