
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про доповнення до рішення 
ХVІІ сесії міської ради  
VІ скликання від 29.03.13р.  № 833 
 
 

Розглянувши лист департаменту міського господарства від  06.06.2014р. 
№ 24-10/747, керуючись п.22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве  
самоврядування в Україні» 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни  до рішення ХVІІ сесії міської ради VІ скликання від 

29.03.13р.  № 833 «Про Програму виконання рішень судів та інших виконавчих 
документів» (зі змінами від 31.05.2013р. № 891, від 20.09.2013р. № 1020, від 
24.10.2013 № 1116, від 29.05.2014 № 1306), а саме:  
-  таблицю «Потреба коштів по департаменту міського господарства на 
2014рік», затверджену рішенням ХХІІ сесії міської ради VI  скликання від 
29.05.2014р. №1306 доповнити наступним пунктом: 
№ п/п Підстава для здійснення видатків Фінансування (бюджет 

міста, грн.) 
4. Ухвала від 30.01.2014року  по справі 2а-

0770/229/12/2014 
25400,00 

Разом 237402,85 
 

         2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Семаля В.Ю. 

 
 
 

Секретар ради                         В. Щадей 
 
 
 



 
 
 

Супровідна записка 
до проекту рішення «Про доповнення 

до рішення ХVІІ сесії міської ради VІ скликання від 29.03.13р.  № 833» 
 

До управління державної казначейської служби у м.Ужгороді було 
надана заява Державної податкової інспекції Головного управління 
Міндоходів у Закарпатській області про зміну порядку виконання  судового 
рішення, а саме: шляхом стягнення  з департаменту міського господарства 
податкового боргу КП «КАТП 072801», як власника даного підприємства  в 
сумі – 203944,72грн. згідно ухвали суду по справі 2а-0770/229/12/2014. 

Департаментом міського господарства надає проект рішення ради про  
внесення змін у Програму виконання судових рішень, а саме:  збільшення 
суми потреби коштів по департаменту міського господарства на 2014рік: 

додати рядок 4 до додатку до рішення ХХІІ міської ради VІ скликання 
від 29.05.2014р. № 1306 наступного змісту: 
№ п/п Підстава для здійснення видатків Фінансування (бюджет 

міста, грн.) 
4. Ухвала від 30.01.2014року  по справі 2а-

0770/229/12/2014 
25400,00 

Разом 237402,85 
Решту суми 178,5 тис. грн.. КП КАТП 072801 сплатить самостійно за 

рахунок наявної дебіторської  заборгованості таких підприємств (КШЕП 
117,3тис. грн.., КП «ЖРЕР №4» - 1,4 тис. грн., МСЦР «Дорога життя» - 19,8 
тис. грн.) та виконання робіт у 2014 році на суму 40,0 тис.грн. 

Суму необхідних  призначень 25,4тис. грн. департамент знімає  з  
Програми приватизації об’єктів комунальної власності м. Ужгорода на 2013-
2015роки  в сумі 25,4 тис. грн. КЕКВ 2240 КФК 250404. 

 
 
В.о. директора департаменту                         Т.Гончар 
 
 

 
 

 
 
 
      


