
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVІI   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
14 січня  2015 року    м. Ужгород                                    № _1615_            
 
 

Про зміни та доповнення 
до Програми фінансової підтримки 
комунальних підприємств м.Ужгорода 
на 2013-2015 роки 
 
 

Враховуючи подання Державної податкової інспекції у м. Ужгороді від 
15.12.2014р. № 2397/9/07-01-25, №2400/9/07-01-25, №2402/9/07-01-25 «Про 
погашення податкового боргу комунальних підприємств» та рішення 
виконавчого комітету 14.01.15 №1 «Про фінансово-господарський стан         
КП «Водоканал міста Ужгорода», 14.01.15 №2 «Про фінансово-господарський 
стан КПЗГ «Агромікс», 14.01.15 №3 «Про фінансово-господарський стан        
КП «КАТП-072801» Ужгородської міської ради, відповідно до   ст. 25,  п. 27 ч.1 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

Внести зміни до Програми фінансової підтримки комунальних 
підприємств м. Ужгорода на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням ХVІ сесії 
міської ради VІ скликання 01.03.13 №805, а саме: 

1. Збільшити орієнтовний обсяг фінансових ресурсів передбачений в 
пункті 6 паспорту Програми на 4 130 468,55 грн. 

2. Доповнити Програму пунктом 6 «План заходів на виконання 
Програми» згідно з додатком.  

3. Зобов’язати КП «Водоканал міста Ужгорода» (Карташов С. О.) до 
наступної сесії подати на розгляд міської ради програму виходу комунального 
підприємства з фінансово-економічної кризи.  

4. Фінансовому управлінню (Гах Л. М.) проводити фінансування в межах 
коштів, затверджених в бюджеті міста на відповідний рік. 

5. Дозволити фінансування видатків у сумі 3 300 000,0 грн. після 
затвердження сесією міської ради програми виходу КП «Водоканал міста 
Ужгорода» з фінансово-економічної кризи.  

6. КП «Водоканал міста Ужгорода» (Карташов С. О.) звернутися до 
Державної фінансової інспекції в Закарпатській області з проханням провести 
перевірку фінансово-господарської діяльності підприємства. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Волошина І.І. 
 
 
 
 
 
 

Міський голова                                                                                    В. Погорелов 
                                                    



  Додаток  
                                                                              до рішення ХХVІІ сесії  

                                                                                    міської ради VІ скликання 
                                                                                      від 14.01.15 № 1615 

 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
фінансової підтримки комунальних підприємств м. Ужгорода 

на 2013-2015 роки 
 

 
6. План заходів на виконання Програми 

 

Джерело та обсяг фінансування в 
розрізі років,  грн. 

2015 рік № 
п/п 

Найменування  
заходу 

Виконавець 
Міський 
бюджет 

Інші джерела  
(кошти 

підприємств) 
КП «Водоканал міста 
Ужгорода» 

3 300 000,00 - 

КПЗГ «Агромікс» 63 689,28  1 

Поповнення 
статутних фондів 
комунальних 
підприємств 

КП «КАТП-072801» 
Ужгородської міської 
ради 

766 779,27  

 Разом  4 130 468,55 - 
 

 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов 

 
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


