
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

_  VIІІ___ сесія   __VІ__ скликання 
(1-е пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від 15 вересня 2011 р. № 241                                                        м. Ужгород 

 
Про зміни до  рішення VII  сесії 
міської ради VI скликання 
від 18.08.2011 р. №228 „Про реалізацію 
 „Енерго- та екологоефективної схеми 
 теплопостачання м. Ужгород” 
 
 Відповідно до ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, рішення VII  сесії міської ради VI скликання від 18.08.2011 р. №227  
„Про Програму будівництва та реконструкції автономних котелень закладів 
освіти та охорони здоров'я на 2011 - 2015 роки для реалізації "Енерго- та 
екологоефективної схеми теплопостачання м. Ужгород" зі змінами 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1.Внести наступні зміни до рішення VII сесії міської ради VI 
скликання від 18.08.2011р. №228 „Про реалізацію „Енерго- та 
екологоефективної схеми теплопостачання м. Ужгород”: 

1) з пункту 7 рішення вилучити текст „загальною вартістю              
600,00 тис. грн.” та доповнити його абзацом наступного змісту „ КП „Уж-
енергія” (Мазютинець Л.Л.) здійснити закупівлю будівельних матеріалів 
інженерних мереж (попередньо ізольовані труби) з використанням умов 
товарного кредиту та  передати їх відділу капітального будівництва 
(Трускавецький І.С.) для проведення будівельно-монтажних робіт; 

2)  пункт 10 рішення  викласти в новій редакції: 
„Фінансовому управлінню (Король С.І.) передбачити в поточному році 
фінансування з міського бюджету, за рахунок коштів субвенції з обласного 
бюджету в сумі 3 500 тис. грн.  

Фінансовому управлінню (Король С.І.), управлінню економіки та 
підприємництва (Станкович М.М.) при складанні проектів міського бюджету 
та Програми економічного і соціального розвитку міста на 2011-2015 роки  
передбачати видатки, пов’язані із реалізацією рішення VII  сесії міської ради 
VI скликання від 18.08.2011 р. №227 „Про Програму будівництва та 
реконструкції автономних котелень закладів освіти та охорони здоров'я на 
2011 - 2015 роки для реалізації "Енерго- та екологоефективної схеми 
теплопостачання м. Ужгород".   

 
Міський голова        В. Погорелов 
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