
 

 

 

 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _____ сесія    VIІ _  скликання  
  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 

 
_________________    м. Ужгород 

 

Про зміни до рішення ІІІ сесії 

міської ради VІІ скликання 

07 червня 2016 року №247 

 
 
 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення ІІІ сесії міської ради VІІ скликання 07 червня 2016 

року №247,  виклавши назву Програми у новій редакції: «Програма надання дотації 

на відшкодування витрат, у разі затвердження органом місцевого самоврядування 

тарифів на послуги з утримання житлового фонду м. Ужгород нижчими від розміру 

економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво». 

2. Внести зміни до рішення ІІІ сесії міської ради VІІ скликання 07 червня 2016 

року №247 «Про Програму надання дотації на відшкодування витрат, у разі 

затвердження органом місцевого самоврядування тарифів на послуги з утримання 

житлового фонду м. Ужгород нижчими від розміру економічно обґрунтованих 

витрат на їх виробництво на 2016 рік» згідно з додатком 1. 

2. Доповнити Програму додатком 3 до Програми «Першочергові заходи до 

Програми надання дотації на відшкодування витрат, у разі затвердження органом 

місцевого самоврядування тарифів на послуги з утримання житлового фонду                   

м. Ужгород нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх 

виробництво на 2017 рік» згідно з додатком 2. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

                                                      Додаток 1 



 

 

 

                                                                                             до рішення ____сесії  

                                                                                             міської ради VІІ скликання 

______________ № ________ 
 

Таблиця 1 
 

Розрахунок відшкодування між встановленим тарифом і фактичними витратами за надані 

послуги ТОВ «Наш-Добробут.» 
 

Назва послуги Загальна 

площа 

квартир та 

нежитлових 

приміщень 

будинків 

відповідно 

до 

інвентарних 

справ, м2 

Вартість 

електроенергії 

закладеної в 

тариф на 1 м2 

відповідно до 

рішення 

виконкому від 

25.03.2009р. 

№82 «Про 

тарифи на 

послуги з 

утримання 

будинків і 

споруд і 

прибудинкових 

територій», 

грн. 

Фактична 

вартість 

електроенергії 

на 1 м2 

Фактичне 

споживання 

електроенергії 

на 1 м2, грн. 

Різниця між 

затвердженим 

тарифом і 

фактичною 

вартістю 

електроенергії 

на 1 м2, грн.  

Розрахунок 

відшкодування 

між 

встановленим 

тарифом і 

фактичними 

витратами за 

надані 

послуги, грн. 

липень 2016 року 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 1,2-х 

поверхових 

будинків 

6661 0,0310 0,0697 469 0,0387 257,78 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 3,4,5-ти 

поверхових 

будинків 

109936 0,0390 0,0594 6593 0,0204 2242,69 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 6,7,8,9-ти 

поверхових 

будинків 

– 0,0310 – – – – 

Енергопостачання 

ліфтів  
– 0,0410 – – – – 

Разом 116597 – – 7062 – 2500,47 

серпень  2016 року 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 1,2-х 

поверхових 

будинків 

6254 0,0310 0,0791 500 0,0481 300,82 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 3,4,5-ти 

поверхових 

будинків 

105628 0,0390 0,0634 6764 0,0244 2577,32 

Освітлення місць 

загального 
– 0,0310 – – – – 



 

 

 

користування і 

підвалів 6,7,8,9-ти 

поверхових 

будинків 

Енергопостачання 

ліфтів  
– 0,0410 – – – – 

Разом 111882 – – 7264 – 2878,14 

вересень 2016 року 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 1,2-х 

поверхових 

будинків 

6255 0,0310 0,0714 346 0,0404 252,70 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 3,4,5-ти 

поверхових 

будинків 

104682 0,0390 0,0758 6148 0,0368 3852,30 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 6,7,8,9-ти 

поверхових 

будинків 

– 0,0310 – – – – 

Енергопостачання 

ліфтів  
– 0,0410 – – – – 

Разом 110937 – – 6494 – 4105,00 

Всього       9483,61 

 
 

 

 

 

Секретар ради                                                                                              А. Сушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                      Додаток 2 

                                                                                             до рішення ____сесії  

                                                                                             міської ради VІІ скликання 

______________ № ________ 

 

 

Першочергові заходи 

до Програми надання дотації на відшкодування витрат, у разі затвердження органом 

місцевого самоврядування тарифів на послуги з утримання житлового фонду                       

м. Ужгород нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх 

виробництво на 2017 рік 

 

 

№ 

п/п 
Зміст заходів Виконавець 

Джерело 

фінансування 

Обсяг 

фінансування 

на 2017 рік, 

 грн. 

 

Дотація на відшкодування 

витрат, що виникли в 

результаті різниці між 

витратами, передбаченими в 

тарифах на житлово-

комунальні послуги, які 

затверджені виконавчим 

комітетом міської ради, та 

фактичними витратами на 

виробництво зазначених 

послуг 

ТОВ «Наш-

Добробут.» 

 

Міський 

бюджет 
9483,61 

 Всього:   9483,61 

 

 

 

Секретар ради                                                                                              А. Сушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Супровідна записка 

до проекту рішення___ сесії міської ради VІІ скликання 



 

 

 

«Про зміни до рішення ІІІ сесії міської ради VІІ скликання 

07 червня 2016 року №247» 

 

 

Враховуючи лист ТОВ «Наш Добробут.» щодо відшкодування різниці між 

затвердженим тарифом і фактичною вартістю електроенергії, спожитої на 

освітлення місць загального користування протягом липня-вересня 2016 року, 

департамент міського господарства  вносить на розгляд сесії питання щодо внесення 

змін до Програми надання дотації на відшкодування витрат, у разі затвердження 

органом місцевого самоврядування тарифів на послуги з утримання житлового 

фонду м. Ужгород нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх 

виробництво, а саме: 

доповнити Програму додатком на 2017 рік та передбачити обсяг фінансування 

у сумі 9483,61 грн. 

 

 

Директор департаменту                                                                       В. Бабидорич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


