
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

                XX_  сесія    VI _  скликання  
 (8-е енарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  

 
_________________                      м. Ужгород                                       
 

 
Про зміни до рішення ХІV сесії міської ради                                                        

VІ скликання від 21.09.2012 року № 628 
 

З метою забезпечення виконання Програми «Питна вода міста Ужгород на 
2012-2020 роки», відповідно до рішення виконкому від 15.01.2014р. №2 «Про 

внесення змін до рішення виконкому від 18.12.2013р. №438», керуючись п. 22 
ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Доповнити Додаток до Програми «Питна вода міста Ужгород на 2012-

2020 роки», затвердженої рішенням XIV сесії міської ради VI скликання від 21 
вересня 2012 року № 628 (зі змінами від 07.12.12р. №730, 01.03.13р. №812, 

20.09.13р. №1022, 19.12.13р. № 1182), в частині переліку заходів та їх 
фінансування з міського бюджету в 2014 р., наступним об’єктом: 

 
Найменування 

завдання  

Найменування 

показника 

Найменування 

заходу  

Головний 

розпорядник 
бюджетних 

коштів 

Джерела 

фінансування 

Прогнозований 

обсяг 
фінансових 

ресурсів          

для виконання 

завдань, тис.грн. 

У тому 

числі за 
роками 

2014 

2.3. Реконструкція 

водопровідних та 
каналізаційних 
мереж по місту 

 2.3.1. 

Капітальний 

ремонт (заміна) 

ділянки 
водопроводу 

через 

транспортний 

міст       вул. 

Анкудінова-
Підградська 

  Державний 

бюджет 

 

  

Місцевий 

бюджет 

131,364 131,364 

 
Інші джерела 

  

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

 
 

Секретар ради                                                                                        В. Щадей 
 
 

 
 

 
 



 
    Супровідна записка                                                                                              

до проекту рішення                                                                                                     
"Про зміни до рішення XIV сесії міської ради VI скликання                                

від 21.09.2012 року № 628" 
 

 
На розгляд депутатів пропонується проект рішення, підготовлений з метою 

своєчасного формування та для затвердження Програми соціально-
економічного розвитку та бюджету міста на 2014 рік  в частині потреби коштів 

на реалізацію завдань і заходів визначених даною програмою, відповідно до 
рішення виконкому від 15.01.2014р. №2 «Про внесення змін до рішення 

виконкому від 18.12.2013р. 
 Враховуючи вищенаведене, пропонується доповнити Програму «Питна 

вода міста Ужгород на 2012-2020 роки», затвердженої рішенням XIV сесії 

міської ради VI скликання від 21 вересня 2012 року № 628 (зі змінами від 
07.12.12р. №730, 01.03.13р. №812, 20.09.13р. №1022, 19.12.13р. № 1182), в 

частині переліку заходів та їх фінансування з міського бюджету в 2014 р., 
наступним об’єктом: 

Капітальний ремонт (заміна) ділянки водопроводу через транспортний міст 
вул. Анкудінова-Підградська; головний розпорядник бюджетних коштів - 

управління капітального будівництва Ужгородської міської ради; джерела 
фінансування – місцевий бюджет; прогнозований обсяг фінансових ресурсів 

для виконання завдання – 131,364 тис.грн. 
 

 
 
 

Начальник управління                                                                     А.Юрко 
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