
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____ сесія    VIІ _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 
 
_________________    м. Ужгород 

 
Про зміни   до рішення  
І сесії міської ради VІI скликання  
10.03.2016 р. №  135 

 
З метою забезпечення реалізації Програми капітального ремонту 

житлового фонду міста Ужгород у 2016 році, на виконання рішення комісії з 
питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування 
15.03.2016 року, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”,  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
      1. Внести зміни в додаток до рішення І сесії міської ради VІІ 
скликання 10.03.2016 р. № 135 «Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ 
скликання 04.02.2016 р. № 95», а саме: 

1.1. Доповнити перелік житлових будинків, внесених до плану 
проведення капітального ремонту покрівель по коду КФК 100102 об’єктом   - 
житловий будинок по вул. Загорській, 13, передбачивши  обсяги фінансування 
з бюджету міста на виконання робіт на суму 90000,0 грн.,  співфінансування за 
рахунок мешканців  на суму 10000,0 грн. 

1.2. Вилучити із переліку по коду КФК 100102 об’єкт та обсяги 
фінансування  на проведення капітального ремонту покрівлі житлового 
будинку по вул. Добролюбова, 6 на суму 90000,0 грн.,  співфінансування за 
рахунок мешканців  на суму 10000,0 грн. 

1.3. Вилучити із переліку об’єктів  та обсяги фінансування по коду 
КФК 100102 об’єкт -  проведення капітального ремонту покрівлі житлового 
будинку по вул. Насипній, 3 та передбачити по коду КФК 100106 - проведення 
капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Насипній, 3  (ЖБК 
«Супутник»)  та обсяги фінансування з бюджету міста на суму 180000,0 грн., 
співфінансування за рахунок мешканців на суму 10000,0 грн.  

1.4. Вилучити із переліку об’єктів та обсяги фінансування по коду КФК 
100102 - проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку по 
вул. Закарпатській, 26 та передбачити по коду КФК 100106 - проведення 
капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Закарпатській, 26  



(ОСББ «Закарпатський»)  та обсяги фінансування з бюджету міста на суму 
90000,0 грн., співфінансування за рахунок мешканців на суму 5000,0 грн.  

1.5. Внести зміни у перелік  у  частині визначення кошторисної 
вартості об’єкту по коду КФК 100106 на проведення капітального ремонту 
покрівлі житлового будинку по вул. І.Франка, 56А, вказавши загальну 
кошторисну вартість робіт в сумі 622048,0 грн. 

1.6. Доповнити перелік житлових будинків, внесених до плану 
проведення капітального ремонту покрівель по коду КФК 100102 об’єктом   - 
житловий будинок по вул. Канальній, 29,  передбачивши  обсяги фінансування 
з бюджету міста на виконання робіт на суму 30000,0 грн.,  співфінансування за 
рахунок мешканців  на суму 3300,0 грн. 

1.7. Доповнити перелік житлових будинків, внесених до плану 
проведення капітального ремонту покрівель по коду КФК 100102 об’єктом   - 
житловий будинок по вул. Канальній, 31,  передбачивши  обсяги фінансування 
з бюджету міста на виконання робіт на суму 30000,0 грн.,  співфінансування за 
рахунок мешканців  на суму 3300,0 грн. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Габора О.М. 

 
новажень. 
 

Міський голова       Б. Андріїв  
 
 
 

               

 

 

 

 

 

 


