
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVІI   сесія    VI   скликання  
(4-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
16 жовтня 2015 року   м. Ужгород   № _1845_ 
 
Про зміни та доповнення 
до Програми фінансової підтримки 
комунальних підприємств м.Ужгорода 
на 2013-2015 роки 
 
 

Відповідно до статті 25, пункту 27 частини 1 статті 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 5 301 700 грн. 

2. У розділі 6 «План заходів на виконання Програми» внести наступні 
зміни: 

2.1. Передбачити дотацію на покриття збитків для КП «ЖРЕР №8» у сумі 
99 600,00 грн. 

2.2. Передбачити дотацію на покриття збитків для КП «ЖРЕР №5» у сумі 
202 100,00 грн. для погашення різниці вартості електроенергії. 

2.3.Збільшити обсяги фінансування для КП «Водоканал міста Ужгорода» на 
суму 5 000 000,00 грн. в якості внесків у статутний фонд для придбання 
спеціалізованої техніки. 

3. Підпункт 2.1 пункту 2 рішення ХХVІІ сесії міської ради VІ скликання 
11.09.2015 року №1794: «2.1. Збільшити обсяги фінансування для КП «Водоканал 
міста Ужгорода» на суму 3 150 000,00 грн. для щомісячного погашення вартості 
електроенергії з метою забезпечення цілодобового водопостачання.»  викласти в 
редакції: 

– «2.1. Збільшити обсяги фінансування для КП «Водоканал міста 
Ужгорода» на суму 3 150 000,00 грн. в якості внесків у статутний фонд». 

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

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
відповідно до розподілу функціональних повноважень. 
 

Міський голова                                                                                    В. Погорелов 
                                                  



Додаток  
                                                                              до рішення _XVII_ сесії  

                                                                                    міської ради VІ скликання 
                                                                                      від _16.10.15 № _1845_ 

 
 
 

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) 

1 
Дотація на покриття 
збитків 

КП «ЖРЕР №8» 99 600,00 - 

1.1 

Дотація на покриття 
збитків для 
погашення різниці 
вартості 
електроенергії 
 

КП «ЖРЕР №5» 202 100,00 - 

2 

Внески у статутний 
фонд комунальних 
підприємств для 
придбання 
спеціалізованої 
техніки 

КП «Водоканал міста 
Ужгорода» 

5 000 000,00 - 

 Разом  5 301 700,00 - 
 

 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов 

 
 


