
ДОПОВНЕННЯ 
до проекту рішення _____ сесії міської ради VI скликання 

від ______________ № ________  
«Про зміни та доповнення до рішення XVІІ сесії міської ради 

VI скликання 29.03.13р. № 833» 
(«Про Програму виконання рішень судів та інших виконавчих 

документів» (із змінами 31.05.2013 року № 891 20.09.2013 року № 1020, 
24.10.2013 року № 1116, 19.12.2013 року № 1125). 

 
 
Внести зміни до рішення XVІІ сесії міської ради VI скликання 

29.03.2013 р. № 833 «Про Програму виконання рішень судів та інших 
виконавчих документів» (із змінами 31.05.2013 року № 891 20.09.2013 року    
№ 1020, 24.10.2013 року № 1116, 19.12.2013 року № 1125), а саме: 

- в Додатку 5 «Потреба коштів по управлінню капітального 
будівництва на 2014р.» в таблиці графу «Назва заходів» доповнити такими 
текстом: «та рішень по справам № 907/677/14, № 907/222/14, № 907/763/14». 

 
 
 

Міський голова                                                                            В. Погорелов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Супровідна записка 
до проекту рішення що доповнюється  

«Про зміни та доповнення до рішення XVІІ сесії міської ради 
VI скликання 29.03.13р. № 833» 

 
 

 
На розгляд депутатів пропонується проект рішення підготовлений з 

метою уникнення розбіжностей між «Програмою сприяння виконанню 
рішень судів та інших виконавчих документів», та бюджетом міста на 2015 
рік в частині потреби коштів на реалізацію завдань і заходів визначених 
даною програмою. 

Враховуючи вищенаведене, пропонується внести зміни та доповнення 
до рішення XVІІ сесії міської ради VI скликання від 29.03.13р. №833 «Про 
Програму сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих 
документів», в Додатку 5 «Потреба коштів по управлінню капітального 
будівництва на 2014р.» в таблиці графу «Назва заходів» доповнити такими 
текстом: «та рішень по справам № 907/677/14, № 907/222/14, № 907/763/14», 
а саме: 

 
1. Назва заходу - видатки на організацію виконання судових рішень 

та виконавчих документів на 2014 р. (ухвали від 13.11.2012 р. по справам           
№ 5008/865/2012, № 5008/868/2012, № 5008/869/2012, № 907/677/14,             
№ 907/222/14, № 907/763/14). 

2. Назва заходу - видатки на організацію виконання судових рішень 
та виконавчих документів на 2015 р. (ухвали від 13.11.2012р. по справам 
№5008/865/2012, №5008/868/2012, №5008/869/2012), фінансування на 2015 р. 
(бюджет міста, грн.) – 78 206,12 грн. 

 
 
 
 

В.о. начальника управління                        Юсипович І.С. 
 


