
 
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
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20 липня 2012 року                       м. Ужгород                                         № 601 
                                            
 
 
Про надання згоди на укладення 
договору про спільну діяльність 
 

Розглянувши клопотання комунального підприємства “Виробниче 
управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода” від 
11 липня 2012 р. № 986 щодо надання дозволу на укладення договору про 
спільну діяльність, з метою підвищення якості надання житлово-комунальних 
послуг населенню, забезпечення цілодобового постачання питною водою м. 
Ужгорода, модернізації та відновлення матеріально-технічної бази 
комунального підприємства “Виробниче управління водопровідно-
каналізаційного господарства міста Ужгорода”,  відповідно до Закону України 
“Про державне-приватне партнерство”, глави 77 Цивільного кодексу України 
та керуючись статтями  26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”,  

 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати згоду комунальному підприємству “Виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода” на укладення 
договору про спільну діяльність на основі об'єднання вкладів учасників.  

2. Дозволити Комунальному підприємству “Виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода”  передавати 
майнові права в розмірі статутного фонду в якості внеску до договору про 
спільну діяльність.  

3. Уповноважити директора комунального підприємства “Виробниче 
управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода”  на 
підписання договору про спільну діяльність з відповідними додатками до 
нього, а також всіх інших документів, які пов’язані з укладенням та 
виконанням договору, та вчинення інших дій, необхідних для забезпечення 
спільної діяльності . 
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4. Уповноважити директора Департаменту міського господарства 

Ужгородської міської ради підписати договір про спільну діяльність із 
відповідними додатками до нього з подальшим затвердженням договору на 
сесії міської ради. 

5. Встановити заборону на зміну форми власності майна, яке 
передається комунальним підприємством “Виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода” в якості внеску 
до спільної діяльності. 

6. Комунальному підприємству “Виробниче управління водопровідно- 
каналізаційного господарства міста Ужгорода” доповісти про хід виконання 
умов Договору про спільну діяльність комунального підприємства на сесії 
міської ради у ІІ кварталі 2013 року. 

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

 

 

 
Міський голова В. Погорелов 
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