
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

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

Розглянувши лист департаменту міського господарства від  16.04.2014р. 
№ 24-10/490, 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», а саме: 

- розділ 4 Програми доповнити додатком 6 згідно з додатком. 
         2. Пункт 2 рішення ХVІІ сесії міської ради VІ скликання від 31.05.13р.  № 
891 «Про зміни та доповнення до рішення міської ради від 29.03.2013р. №833»  
вважати таким, що втратив чинність. 

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

 
 
 

Секретар ради                         В. Щадей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Додаток 
до рішення _____ міської  
ради  VI  скликання 
від ________2014р. №____ 
 
Додаток 6 
до рішення ХVІІ сесії   
міської ради  
VІ скликання  
від 29.03.13р.  № 833 
 
 

                                                        Потреба коштів 
                             по департаменту міського господарства  на 2014 рік 
 
№ п/п Підстава для здійснення видатків     Фінансування 

(бюджет міста, грн.) 
Видатки на організацію виконання судових рішень та виконавчих документів:
1 наказ Господарського суду від 21.02.2014р. 

№ 907/1066/13 
            1147,00 

2 ухвала Господарського суду Закарпатської 
області  від 19.12.2013р. по справі  № 
907/89/13-г 

           81176,05 

3 ухвала від 19.02.2014р., від 14.04.2014р. по 
справі 308/22492/13-ц 

        129679,80 

          212002, 85 
 
 
Секретар ради                                В. Щадей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Супровідна записка 
до проекту рішення «Про зміни та доповнення 

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

Стосовно департаменту міського господарства з початку 2014року  
судами різних інстанцій були прийняті рішення про стягнення коштів на 
користь юридичних та фізичних осіб на загальну суму 212002,85грн. 

 
- ухвала Господарського суду Закарпатської області  від 19.12.2013р. по 
справі  № 907/89/13-г про стягнення   на користь ПАТ «Закарпатгаз» за 
виконані роботи по виготовленню технічних умов в сумі 71280,00грн. та 
оплати штрафних санкцій в сумі   9896,05 грн. (5375,13 грн. (пеня), 2800,42 
грн. (3% річних), 1720,50грн. (відшкодування судового збору).  
Разом на користь ПАТ «Закарпатгаз»  81176,05грн. 
- ухвала апеляційного суду  Закарпатської області  від 14.04.2014р. 
308/22492/13-ц про стягнення   на користь фізичних осіб матеріальної та 
моральної шкоди за пошкоджені внаслідок падіння  дерева по вул. 
Грушевського  трьох автомобілів сума майнової шкоди 121672,80грн., 
моральна шкода 6000,00грн., судові витрати 2007,00грн.  
Разом на користь фізичних осіб Білан О.С., Малош Р.Ю., Балог В.Ф.   - 
129679,80 грн. 
- наказ Господарського суду від 21.02.2014р. по справі  № 907/1066/13 
відшкодування на користь ТОВ «Данте» судового збору в сумі 1147,00грн. 
 
Кошти в сумі 82323,05 грн. у квітні 2014р. були стягнуті з рахунків 
департаменту управлінням казначейської служби у м.Ужгороді по заявам 
юридичних осіб. 
Кошти в сумі 129679,80грн. на даний момент не оплачені, заявники будуть 
звертатися до УК у м.Ужгороді найближчим часом для проведення стягнення 
коштів. Для можливості виконання рішень суду та недопущення арешту 
рахунків,  департамент надає зміни до «Програми виконання рішень судів та 
інших виконавчих документів»  у додатку до якого викладена потреба коштів 
на 2014 рік по департаменту міського господарства, видатки  на виконання 
вже виконаних судових рішень та п.3 необхідні додаткові  кошти на дану 
Програму. 
 
В.о. директора департаменту                  О. Костенчук 
 
 
         


