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УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
_  VIІІ___ сесія   __VІ__ скликання 

(1-е пленарне засідання) 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від 15 вересня 2011 р. № 242                                                               м. Ужгород 
 
Про зміни до рішення VІІ сесії міської ради    
VІ скликання від 18 08. 2011р. №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” 
 
 
 
 

Відповідно до ст 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні” 

 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

 
Викласти  таблицю 1 „План заходів програми” розділу 3 та таблицю 4  

розділу 5 „Програми будівництва та реконструкції автономних котелень 
закладів освіти та охорони здоров’я на 2011 - 2015 роки для реалізації „Енерго -  
та екологоефективної схеми теплопостачання м. Ужгород”, затвердженої 
рішення VІІ сесії міської ради VІ скликання від 18.08. 2011р. 227, у новій 
редакції згідно з додатком. 

 
 
 
 
 

Міський голова         В. Погорелов 
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                                                                                                    Додаток 

до рішення VIII сесії міської ради 
 VI скликання від _________№_____ 

         
Таблиця 1 

План заходів програми 
 

№ 
з/п Заходи Відповідальні 

виконавці 

1. Підготовка та прийняття Ужгородського 
міською радою рішення щодо поставки газових 
котелень на умовах фінансового лізингу та 
товарного кредиту (попередньо-ізольовані  
труби теплових мереж) 

Відділ капітального 
будівництва 

КП ”Уж-енергія” 

2. Прийняття Ужгородською міською радою 
рішення щодо муніципальної гарантії оплати 
угод фінансового лізингу на поставку газових 
котелень та товарного кредиту на поставку 
попередньоізольованих труб 

 
 
 
 
 
 

Міська рада, 
юридичний відділ 

3. Формування технічного завдання на поставку 
на умовах фінансового лізингу газових 
котелень з димовими трубами та на умовах 
товарного кредиту попередньо-ізольованих труб 
для теплових мереж відповідно до проектно-
кошторисної документації. Проведення 
тендерних процедур 

Відділ капітального 
будівництва 

КП ”Уж-енергія” 

4. Укладання за результатами тендеру договорів 
поставки газових котелень на умовах 
фінансового лізингу та попередньо-
ізольованих труб по товарному кредиту 

Відділ капітального 
будівництва, 

управління освіти, 
юридичний відділ, 
КП ”Уж-енергія” 

5. Підготовка звернення до інспекції 
Держархбудконтролю щодо видачі дозволу на 
виконання будівельних робіт 

Відділ капітального 
будівництва 

6. Оформлення муніципальної гарантії Міська рада, 
юридичний відділ 

7. Виконання умов з фінансування згідно з 
укладеними угодами  

Фінансове управління, 
управління майном 

міста, 
управління освіти, 
відділ капітального 

будівництва, 
КП ”Уж-енергія” 

8. Здійснення юридичного забезпечення та супровід 
підготовки документації, пов'язаної з 
виконанням Програми 

Юридичний відділ  
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