ПРОЕКТ РІШЕННЯ










Про поповнення статутного капіталу
комунального підприємства «Основа» на 2022 рік

З метою реалізації заходів міської програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2022-2024 роки, на підставі звернення комунального підприємства «Основа» від 20.01.2022                  № 01-36/11 щодо збільшення суми поповнення статутного капіталу,    керуючись статтями 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Поповнити статутний капітал комунального підприємства «Основа» на суму 318400 (триста вісімнадцять тисяч чотириста) гривень для придбання шафи керування заглибним насосом, та 2-х насосів для установки на артезіанських свердловинах.
2. Встановити порядок поповнення статутного капіталу комунальному підприємству «Основа» шляхом перерахування коштів на казначейський рахунок.
3. Директору комунального підприємства «Основа» Чечину О.О. після отримання коштів внести зміни до статуту у встановленому чинним законодавством порядку.
4. Покласти персональну відповідальність на головного розпорядника бюджетних коштів виконавчий комітет Новокаховської міської ради, комунальне підприємство «Основа» (Чечин О.О.) за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених на внески до статутного капіталу.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів (Афанасьєв О.І.).

Міський голова						    Володимир КОВАЛЕНКО
Пояснювальна записка

до проекту рішення міської ради  «Про поповнення статутного капіталу 
КП «Основа» на 2022 рік»
 

1.	Обґрунтування необхідності прийняття проекту рішення
Потреба в додаткових коштах на придбання шафи керування заглибним насосом, та 2 – х  насосів для установки на артезіанських свердловинах.


2.	Мета і завдання прийняття проекту рішення
Поповнення статутного капіталу комунальному підприємству «Основа».

3.	Загальна характеристика та основні положення проекту рішення
Збільшення коштів на поповнення  статутного капіталу комунальному підприємству «Основа».

4.	Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Статті 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

5.	Фінансово – економічне  обґрунтування
Потреба в додаткових коштах: 318400 грн. для придбання шафи керування заглибним насосом, та 2-х насосів для установки на артезіанських свердловинах.
.
6.	Прогноз соціально – економічних  та інших наслідків прийняття рішення проекту:  забезпечення надання послуг централізованого водопостачання.



Директор КП «Основа»                                        Олександр ЧЕЧИН 
                                                                                                        
                                                                                            
   
 



