
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XV_  сесія    VI _  скликання  
(1-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

7.12.12                         м. Ужгород                                       № 703 
 
 
Про зміни та доповнення до  
рішення ХІ сесії міської ради  
VІ скликання від 16.12.2011 р. № 383  
 
 З метою забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів, покращення 
їх роботи  у житлових будинках міста, відповідно до наказу Міністерства 
економіки України від 04.12.2006 року № 367 «Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 
моніторингу та звітності про їх виконання», враховуючи звернення КП 
"Ужгородліфт",  відповідно до ст.26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ скликання від 16 
грудня 2011 року № 383 "Про Програму модернізації ліфтів та систем 
диспетчеризації в житловому фонді м. Ужгорода на 2012-2014 роки", а саме:  

1.1. Змінити редакцію Додатку 1 "Потреба в модернізації, капітальному 
ремонті, заміні ліфтів та систем диспетчеризації в м.Ужгороді на 2012-2014 
роки", виклавши п.12 у новій редакції, як вул. Залізнична, 4/22 (1-5); внести 
зміни у п.19, передбачивши необхідний обсяг коштів на заміну систем 
диспетчеризації за адресою: вул.Г.Артемовського, 14/41 п.1 в сумі 39,526 
тис.грн.  

1.2. Затвердити додаток 2 до рішення ХІ сесії міської ради VІ скликання 
від 16 грудня 2011 року № 383 у новій  редакції згідно з додатком 1. 

2. Департаменту міського господарства (Касперов О.П.) здійснювати 
фінансування робіт у 2013 році за умови забезпечення співфінансування робіт з 
боку мешканців будинків згідно з Положенням про дольову участь власників 
квартир (квартиронаймачів) у капітальному ремонті (реконструкції, 
модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м.Ужгорода, 
затвердженим рішенням XV сесії міської ради  VІ скликання від 07.12.2012 року 
№ 702 згідно з додатком 2. 

 
 



3. Фінансовому управлінню (Король С.І.) передбачити кошти в бюджеті 
міста на період реалізації Програми. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на в.о. першого заступника 
міського голови Семаля В.Ю. та постійну комісію з питань житлово-
комунального господарства, містобудування, архітектури та екології  
(Погорєлов А.В.). 

 
Міський голова                         В. Погорелов 
 



Додаток 1 
до рішення XV сесії  
міської ради VI скликання  
від 7.12.12  № 703 

 
Фінансування Програми з 2012 по 2014 роки 

                                                                                                                                                                    Грн. 
2012 2013 2014 

Держ-
бюджет 

Облас- 
ний 
бюджет 

Місце- 
вий 
бюджет 

Інші 
джерела 
фінансу- 
вання 

Держ-
бюджет 

Облас- 
ний 
бюджет 

Місце- 
вий 
бюджет 

Інші 
джерела 
фінансу- 
вання 

Держ-
бюджет 

Облас-  
ний 
бюджет 

Місце- 
 вий  
бюджет 

Інші 
джерела 
фінансу- 
вання 

9650000 410000 354251 90000 9650000 470000 1 069828 118870 9645000 470000 1100000 120000 
 
 
 
 

Міський голова               В. Погорелов 
 



  
ДДооддааттоокк  22  

ддоо рішення  XV сесії  
міської ради VI скликання  
від 7.12.12  № 703 
 
 

П Е Р І Л І К 
ліфтів, включених у план проведення капремонту 

 на 2013 рік 
Фінансування, грн.: №  

п.п. 
Адреса Кошторисна 

вартість, грн. Кошти 
бюджету 

Спів- 
фінансування 
за рахунок 
мешканців 

1.  вул.Заньковецької, 3 п.1 27889 25100 2789 
2.  пр.Свободи, 1 (1-2) 81073 72966 8107 
3.  пр.Свободи, 2 (п.1,4) 360000 324000 36000 
4.  вул.Минайська, 67 (1-3,6) 162145 145930 16215 
5.  вул.8-Березня, 31 (3,4)  55802 50222 5580 
6.  вул.Г.Свободи, 5 (1-3) 46974 42277 4697 
7.  вул.Г.Свободи, 7 (1-4) 62632 56369 6263 
8.  вул.Легоцького, 17 (4,5) 55802 50222 5580 
9.  вул.8-Березня, 20 (1-4) 162145 145930 16215 
10.  вул.8-Березня, 39 (1-4) 62632 56369 6263 
11.  вул.Богомольця, 30 (1,2) 55802 50222 5580 
12.  вул.Легоцького, 23 (1-2) 55802 50222 5580 

 Разом: 1188698 1069828 118870 
 
 
 
 
Міський голова        В. Погорелов 


