
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VIІ _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про зміни  до рішення ХХVІ сесії міської  
ради VІ скликання 19.12.2014 р. № 1578 
(зі змінами 09.07.2015 р. № 1741,  
31.07.2015 р. № 1759, 27.08.2015 р. № 1781, 
11.09.2015 р. № 1810, 24.09.2015 р. № 1828, 
16.10.2015 р. № 1844, 09.11.2015 р. № 1888) 
 
 

  З метою виконання робіт із капітального ремонту житлових будинків, 
на виконання Програми капітального ремонту житлового фонду міста 
Ужгород у 2015 році, керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”,  
 

міська рада В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни у додаток 1 до рішення ХХVІІ сесії міської ради VІ 
скликання 09.07.2015 р. № 1741 «Про зміни до рішення ХХVІ сесії міської 
ради VІ скликання 19.12.2014 р. № 1578 (зі змінами 09.04.2015 р. № 1671, 
19.06.2015 р. № 1704, 27.08.2015 р. № 1871, 24.09.2015 р. № 1828, 16.10.2015 
р. № 1844, 09.11.2015 р. № 1888), а  саме: 

1.1. Зменшити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту водопроводу, каналізації житлового будинку по 
вул.Закарпатській, 28 на суму 35361,0 грн. 

1.2. Зменшити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту водопроводу, каналізації житлового будинку по 
вул.Докучаєва, 10 на суму 11228,0 грн. 

1.3. Зменшити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул.Грибоєдова, 3 на 
суму 65115,0 грн. 

2. Внести зміни у додаток 2 до рішення  ХХVІІ сесії міської ради VІ 
скликання 31.07.2015 р. № 1759 «Про зміни до рішення ХХVІ сесії міської 
ради VІ скликання 19.12.2014 р. № 1578 (зі змінами 09.04.2015 р. № 1671, 
19.06.2015 р. № 1704, 09.07.2015 р. № 1741), та змінами 27.08.2015 р. № 1781, 
11.09.2015 р. № 1810,  24.09.2015 р. № 1828, 16.10.2015 р. № 1844, 09.11.2015 
р. № 1888), а  саме: 



2.1. Збільшити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Міцкевича, 9 
(ЖБК «Тисса») на суму 46800,0 грн., співфінансування за рахунок мешканців 
будинку  на суму 5200 грн. 

2.2. Збільшити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту по заміні вікон в місцях загального користування  
житлового будинку по вул. Чорновола, 35 (ЖБК «Беркут») на суму 64904,0 
грн., співфінансування за рахунок мешканців будинку  на суму 7212грн. 
          3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови відповідно до функціональних повноважень. 
 
 
Міський голова                     Б. Андріїв 
 


