
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2018. №       м. Ужгород 

 

Про виконання Програми  

фінансової підтримки  

комунальних підприємств  

міста Ужгород на 2018-2020 роки 

 

 

Відповідно до статей 27, 42 та 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Порядку розроблення міських цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням ХІІІ сесії 

міської ради VII скликання від 30 травня 2017 року № 655, проаналізувавши 

звіти керівників комунальних підприємств, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

 

1. Звіт про виконання Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки за І півріччя 2018 року взяти до 

відома (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В. В. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                        Б. Андріїв 



Звіт  

про виконання Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 

міста Ужгород на 2018-2020 роки за І півріччя 2018 року 

 

Рішенням XVIII сесії міської ради VII скликання 21.12.2017 року №939 

затверджено Програму фінансової підтримки комунальних міста Ужгород на 

2018-2020 роки (далі – Програма), зі змінами (рішення ХХІІ сесії міської ради 

VII скликання від 06.04.2018 року №1037, рішення ХХІV сесії міської ради VII 

скликання від 26.06.2018 року №1125). 

Загальний обсяг фінансування даної Програми на 2018 рік (зі змінами) по 

ТПКВКМБ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» 

становить 103 765 744 грн. Станом на 01.07.2018 року профінансовано на 

поповнення статутного капіталу: 

- КП «Водоканал міста Ужгород» - 4 500 000 грн. 

- КП «Стадіон «Авангард» - 341 000 грн. 

- КП «УЖ-ФЕСТ» - 200 000 грн. 

- КП «Ужгородський комбінат комунальних підприємств» - 200 000 грн. 

- КП «Ужгородський муніципальний транспорт» - 2 500 000 грн. 

Касових видатків здійснено на суму 7 200 000 грн., з яких: 

- КП «Водоканал міста Ужгород» - 4 500 000 грн. 

- КП «УЖ-ФЕСТ» - 200 000 грн. 

- КП «Ужгородський муніципальний транспорт» - 2 500 000 грн. 

Іншими підприємствами не було направлено листи щодо перерахування 

коштів. 

Відповідно до звітів комунальних підприємств «УЖ-ФЕСТ» та 

«Ужгородський муніципальний транспорт» кошти ще не використані.  

КП «Водоканал міста Ужгород» спрямовано кошти для поповнення 

статутного фонду на: 

- Оплату податку на прибуток – 3 543,16 тис. грн. 

- Частину чистого прибутку – 15,16 тис. грн. 

- Інші податки та збори – 214,74 тис. грн. 

- Оплату пені та штрафних санкцій – 315,82 тис. грн. 

- Матеріали та виконані роботи – 411,13 тис. грн. 

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених в міському 

бюджеті на надання дотації на покриття збитків комунальних підприємств 

(рішення І сесії міської ради VII скликання від 10.03.2016 року №141), за 

результатами заслуховування звітів керівників комунальних підприємств на 

засіданні виконавчого комітету та після внесених змін до Програми, було 

виділено дотацію на покриття збитків КП «Водоканал м. Ужгорода» у розмірі 

1 500 000 грн. та КП «Стадіон «Авангард» у розмірі 387 400 грн. 

 

 

 

Директор департаменту                                                                   В. Бабидорич 

 


