
ДОДАТКОВА УГОДА № 2 
до договору надання фінансової підтримки 

№ 6 від 16.02.2016 року

м. Черкаси 2016 р.

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради як 
головний розпорядник коштів в особі директора Яценка Олександра Олексійовича,
що діє на підставі Положення, з однієї сторони, (далі -  Головний розпорядник коштів)
та

Комунальне підприємство «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради» в
особі директора Кучера Петра Семеновича, який діє на підставі Статуту (далі - 
Отримувач), керуючись Бюджетним кодексом України та діючи на підставі Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», уклали дану додаткову угоду № 1 до 
договору надання фінансової підтримки № 6 від 16.02.2016 р. про наступне:

1. Пункт 1.1 розділу 1 Договору викласти в наступній редакції:
1.1. Договір регулює умови надання та використання отриманих трансфертів з 

міського бюджету для фінансування міської бюджетної Програми розвитку міського 
електротранспорту м. Черкаси на 2016 рік, затвердженої рішенням Черкаської міської 
ради від 31.03.2016 р. № 2-472 (далі -  трансферти), передбачених в Черкаському 
міському бюджеті на 2016 рік загальною сумою 28549790,00 грн. (двадцять вісім 
мільйонів п’ятсот сорок дев’ять тисяч сімсот дев’яносто гривень 00 кой.) як 
фінансової підтримки на забезпечення ефективної господарської діяльності 
(беззбитковості) підприємства, а саме - на погашення заборгованості із виплати заробітної 
плати, нарахувань на оплату праці та за спожиту електроенергію.

2. Інші умови Договору залишити без змін.
3. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору, вступає в силу з моменту 

підписання її Сторонами і діє в термін, визначений Договором.
4. Ця Додаткова угода укладена українською мовою в 2 (двох) примірниках, які 

мають однакову юридичну силу та зберігаються по одному примірнику у кожної зі 
Сторін.

Юридичні адреси та реквізити сторін:

Головний розпорядник коштів: Отримувач бюджетних коштів :

Департамент житлово-комунального
комплексу виконавчого комітету

Черкаської міської ради

Комунальне підприємство 
“Черкасиелектротранс” 

Черкаської міської ради”
18000, м. Черкаси, 
вул. Б. Вишневецького, 36 
р/р 35415004048486 ГУ ДКСУ 
в Черкаській області 
Код СДРПОУ 26323404

18036, м. Черкаси 
пр-т Хіміків, 82 
п/р 35431001037098
ГУ ДКУ у Черкаській області

МФО 854018 
ІПН 033286723011, 
код СДРПОУ 03328675


