
     

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XX_  сесія    VI _  скликання  
 (2 - е пленарне засідання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
 
Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради  
VI скликання від 09.12.2011 року № 326 
 
 

Відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених 
пунктів»,  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 1. Таблицю 2 до Програми реконструкції та капітального ремонту 
системи зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2012-2016 року, 
затвердженої рішенням ХІ сесії міської ради VI скликання від 09.12.2011 року 
№ 326 та змінами до Програми від 24.05.2012 року № 538, від 07.12.2012 року 
№ 698, від 01.03.2013 року № 810 викласти в новій редакції згідно з додатком. 

2. Загальний обсяг Програми визначається обсягами бюджетних 
призначень на її виконання. 

3. Фінансовому управлінню (Харевич П.І.) провести фінансування 
Програми в межах коштів, затверджених бюджетом міста на відповідний рік. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на 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 
до рішення XХ сесії  
міської ради VI скликання 
від __________ № _______ 

 
 

Зміни до необхідних обсягів фінансування 
Програми реконструкції, капітального ремонту та модернізації системи вуличного освітлення міста Ужгород на 2012 - 

2016 роки 
 
 

№ Необхідний обсяг фінансування 
 
з/п 

Найменування 
заходу 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Всього по видах 
робіт, тис. грн 

    
Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

1 

Виготовлення 
проекту 
реконструкції, 
капітального 
ремонту та 
модернізації 
мережі 
зовнішнього 
освітлення 

250,000          250,000  

2 

Виконання робіт 
з реконструкції, 
капітального 
ремонту мережі 
зовнішнього 
освітлення (1060 
од.) 

  411,704 410,000 2388,300 410,000 1450,000 410,000 1190,000 407,401 5450,000 1637,401 

3 

Проведення 
експертизи 
проектно-
кошторисної 
документації 

6,708          6,708  

    256,708 0,000 411,704 410,000 2388,300 410,000 1450,000 410,000 1190,000 407,401 5696,712 1637,401 

    256,708 821,704 2798,300 1860,000 1597,401 7344,113 

Секретар ради         С. Король 
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