РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
(51 сесія)

РІШЕННЯ
«30» травня 2018 р.

м. Рубіжне

№ 51/5

Про внесення змін до Програми технічного
переоснащення комунальних підприємств
Рубіжанської міської ради на 2017-2020 роки,
затвердженої рішенням Рубіжанської міської
ради від 01.03.2017 № 25/11

З метою технічного переоснащення комунальних підприємств
Рубіжанської міської ради, на підставі листа в. о. директора КП «РВУВКГ»
Котляра О. С. від 03.05.2018 № 10/997, листа директора ДКП «Люмен» КП
«Міськсвітло» Рубіжанської міської ради Лєдовського Ю. І. від 03.01.2018 № 2,
листа директора КП «Муніципальний сервіс» Рубіжанської міської ради
Подхватіліна П. А. від 18.04.2018 № 8, рекомендації постійної комісії міської
ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування та земельних відносин від «23» травня 2018 року, керуючись п.
22 ч. 1 ст. 26, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» Рубіжанська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми технічного переоснащення комунальних
підприємств Рубіжанської міської ради на 2017-2020 роки, затвердженої
рішенням Рубіжанської міської ради від 01.03.2017 № 25/11, виклавши розділ 5
«Напрямки використання бюджетних коштів» у новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності, містобудування та земельних відносин.

Міський голова

С. І. Хортів

Додаток до рішення Рубіжанської
міської ради від «30»05.2018 № 51/5

5. Напрямки використання бюджетних коштів (нова редакція)
Таблиця № 1. Внески у статутний фонд міських комунальних підприємств на
поповнення статутних капіталів (придбання спеціальної техніки та навісного
обладнання).
Напрямки використання

Одержувач
коштів

Кількість
одиниць

2017 -2020
роки, тис.грн

Придбання трактора «Беларус1221.2»(або еквівалент)

КП «ШЕП»

1

980,00

Придбання спеціального навісного
обладнання:

КП «ШЕП»

5

420,00

1) плуг ПНБ-4-40 (або еквівалент)

КП «ШЕП»

1

37,00

2) дисковий агрегат ДАН-3,1 (або
еквівалент)

КП «ШЕП»

1

93,00

3) обладнання щіточне на трактор МТЗ,
ЮМЗ (НО-86) (або еквівалент)

КП «ШЕП»

1

60,00

4) відвал КНО 1221.01.00.000 (або
еквівалент)

КП «ШЕП»

1

30,00

5) причіп МВУ-8

КП «ШЕП»

1

200,00

Придбання сміттєвозу на базі шасі
МАЗ-5340С2 (або еквівалент)

КП «ШЕП»

1

2217,50

Придбання трактора ДТЗ 4504К(або
еквівалент)

КП «ШЕП»

1

400,00

Придбання автомобіля КрАЗ- 6511H4 з
гідравлічним маніпулятором DL80L8,5(або еквівалент)

КСТП«РТКЕ»

1

2922,20

Придбання фронтального
навантажувача «FOTON LOVOL» FL
935E-II (або еквівалент)

КП «ШЕП»

1

1200,00

КП «РВУВКГ»

2

240,00

Придбання насосного обладнання для
КНС-2:
1) Насос 2СМ 250-200-400/6 з
електродвигуном 55/1000 зі щитом
управління двома насосами з плавним
пуском
Придбання насосного обладнання для
свердловин:

1) Насос свердловини PLP 10165/03 з
двигуном 37 кВт та станцією управління

КП «РВУВКГ»

2

220,00

Придбання мобільного асфальтного
заводу для капітального ремонту доріг
комунальної власності Рубіжанської
міської ради Луганської області

КП «ШЕП»

1

2500,0

КП
«Муніципальний
сервіс»

1

199,00

Придбання автовишки ВС-18Т на базі
автомобілю ГАЗ-3309

ДКП «Люмен»
КП
«Міськсвітло»

1

1700,00

Придбання машини комбінованої з
мулососом і каналопромивним
обладнанням КО-503ІВК-17

КП «РВУВКГ»

1

3150,00

Придбання аварійної машини для
перевезення бригад типу МАВР на базі
ГАЗ-33023

КП «РВУВКГ»

1

1400,00

Придбання розмічального агрегату

Всього

Секретар міської ради

17548,7

В. І. Соловйов

