ПРОЕКТ

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
___________________

Ужгород

№ ____________

Про фінансово-господарський
стан КП «Ужгородліфт»
Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши звіт керівника комунального
підприємства «Ужгородліфт» про результати фінансово-господарської
діяльності за 2018 рік, виконком міської ради ВИРІШИВ:
1. Звіт керівника КП «Ужгородліфт» про результати фінансовогосподарської діяльності підприємства за 2018 рік взяти до відома (додається).
2. Департаменту міського господарства (Бабидорич В. І.) внести зміни до
Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на
2018-2020 роки в частині надання дотації на покриття збитків КП
«Ужгородліфт» в розмірі 48,3 тис. грн.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Гомоная В. В.

Міський голова

Б. АНДРІЇВ
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