УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
_____ сесія VIІ _ скликання

Р І Ш Е Н Н Я ПРОЕКТ №
_________________

м. Ужгород

Про зміни до Програми фінансової підтримки
комунальних підприємств міста Ужгород
на 2016-2017 роки

Відповідно до статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні
послуги», статті 25, пункту 27 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки комунальних
підприємств міста Ужгород на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням І сесії
міської ради VІІ скликання 23.12.15 №62, виклавши додаток до Програми у
новій редакції згідно з додатком.
2. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) здійснювати фінансування заходів
Програми в межах коштів, затверджених бюджетом міста на відповідний рік.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Габора О. М.
Міський голова

Б. Андріїв

Додаток до Програми
Необхідний обсяг фінансування
для реалізації заходів на виконання Програми
№
п/п

1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Найменування
заходу

Поповнення статутних фондів
комунальних підприємств, в т. ч.:
Придбання спеціалізованої техніки
Заміна застарілого обладнання N15 кВт на сучасну
бустернунасосну установку N-2х3
кВт із системою управління із
застосуванням частотного
перетворювача та
диспетчеризацією на насосній
станції підвищення тиску по пр.
Свободи, 2 (16-ти поверхівка).
Будівництво другого вводу
водопроводу DN -110 мм
довжиною 50 п. м. від D-300 мм по
пр. Свободи і нової будівлі ПНС
Заміна застарілого обладнання N5,5 кВт на сучасну бустерну
насосну установку N-1,55кВт із
системою управління із
застосування частотного
перетворювача та
диспетчеризацією на насосній
станції підвищення тиску по
пр. Свободи, 1 (магазин
«Електрон»).
Заміна аварійного водопроводу
D-150 мм відD-300мм по
пр. Свободи до ПНС «Електрон»
довжиною 55 п. м.
Реконструкція НФС-3, в тому
числі:
заміна застарілого насосного
обладнання НС-І підйому – 3 шт.
по 18,5кВт. На сучасне насосне
обладнання
реконструкція швидких фільтрів –
5 шт.
заміна засувки D-500 мм на
технологічному трубопроводі між
НФС-ІІ та НФС-ІІІ

Виконавець

КП «Водоканал
м. Ужгорода»

Джерело та обсяг
фінансування в розрізі
років, грн.
Міський бюджет
2016 рік
11 147,00
5 000,00
165,00

140,00

105,00

110,00

790,00

600,00

120,00

1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Продовження виконання заміни
водопровідних вводів житлових
будинків комунальної власності та
окремих аварійних ділянок
в/мереж по місту D – 40 – 150мм
загальною довжиною 1200 п. м
Заміна аварійної водопровідної
мережі D – 160 по вул.
Старицького довжиною 350 п. м.
Заміна аварійних вуличних мереж
м-ну «Радванка» - I етап
Заміна аварійної ділянки
водопровідної мережі по вул.
Маркуша (від вул. Фогорашія до
Лодія) довжиною 70 п. м.,
D-100мм
Заміна аварійних ділянок мереж
водовідведення
Придбання розхідних матеріалів
для ремонту мереж при виявлені
прихованих витоків (ремонтні
хомути, адаптери, техпластина,
болти, метал листовий)
Придбання сучасної запірної
арматури

1.13

Придбання урн для сміття з
кріпленням

2

Дотація на покриття збитків

3

Дотація на відшкодування різниці
між встановленим розміром
тарифів та економічно
обґрунтованими витратами на
виробництво послуг

700,00

410,00
500,00

110,00

700,00

550,00

950,00
КП «Комунальне
шляховоексплуатаційне
підприємство»
Ужгородської
міської ради
КП «Водоканал
м. Ужгорода»

197,00

5 250,00

КП «ЖРЕР №4»

300,00

КП «ЖРЕР №8»

300,00

