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ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
[ м

сРАїуу/Щдыюпму м.Чершпв ”в'-ЇЇ,
Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету мшської

ради від 16 червня 2016 року На 246

Керуючись пунктвм 2 частини «ні» шати“ 29 Закону Украіни «пвс місцсвс
самоврядування в Україні», статтями 78, на Госгшларською кодексу Украіни.
3 метою ефективного використання комунадьного майна веритріильнш'
ґромапи міста Чернигова виконавчий комітст мюькоґ ради вирнпив:

1. Внести змяни до абзацу трсгьсгс тдпункту 1.12 пункту 1 » рушгння
виконавчого компту Черніпвськш міське: ради вщ не червня 2016 рок) м» 246
«Про порядок розпошлу прибутку комунмьних шдприсмсш чврьшвськог
мюькоїрпшш' після слиз «> розмірі» вставити слово «дощдапі , ш уекстом.

2 Контроль за виконанням цього ршення номами на першого
:асгупника янського голови Шоєшкн М.О.
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