
 

 

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 XV сесії міської ради  
VI скликання від 28.12.2012 року № 764 
 
 

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

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до рішення XV сесії міської ради VI скликання        

від 28.12.2012 року № 764 «Про Програму організації та обслуговування 
кладовища в районі Міжнародного автомобільного пропуску «Ужгород» на 
2013-2016 роки», виклавши Додаток до Програми у новій редакції згідно з 
додатком. 

2. Додаток до рішення XVІ сесії міської ради VI скликання від 
01.03.2013 року № 815 «Про зміни до рішень міської ради» вважати таким, що 
втратив чинність. 

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

3.  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 ________________ № _______ 

 

Необхідні  

обсяги фінансування  робіт із організації та обслуговування міського кладовища 

 

Фінансування 

№ 
п/п 

Найменування робіт 

Загальни
й обсяг 
фінансув
ання 

2013 р. 
тис. грн. 
(потреба) 

2014 р. 
тис. грн. 
(потреба) 

2015 р. 
тис. грн. 
(потреба) 

2016 р. 
тис. грн. 
(потреба) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Виготовлення проекту 
відведення земельної ділянки, 
акту на постійне 
користування,  проектно-
кошторисної документації та 
інші капітальні видатки 

450,000 150,000 300,000   

2 
Оплата завданих збитків за 
вилучення земельної ділянки 

5500,000  5500,000   

3 

Виконання будівельно-
монтажних робіт із організації 
кладовища (відповідно до 
етапів виконання Програми) 

14400,000  3600,000 5600,000 5200,000 

4 
Будівництво під’їзних шляхів 
до кладовища 

2000,000  2000,000   

 ВСЬОГО 22350,000 150,000 11400,000 5600,000 5200,000 

 
 

 
Секретар ради                С. Король 
  


