
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЄКТ №_____ 

_________________                       Ужгород 

Про зміни та доповнення до рішення  

XXXIV сесії міської ради VII скликання  

28.02.2019 року №1457 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про приватизацію державного та комунального майна», рішенням 

ХІІІ сесії міської ради VІІ скликання 30.05.2017 р. № 655 «Про затвердження 

Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання»,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни та доповнення до додатку до рішення XXXIV сесії 

міської ради VII скликання 28.02.2019 року №1457 «Про програму 

приватизації об’єктів комунальної власності на 2019-2020 роки», виклавши у 

новій редакції таблицю «Ресурсне забезпечення міської цільової Програми 

приватизації об’єктів комунальної власності м. Ужгород на 2019-2020 роки» 

згідно з додатком 1 та таблицю «Перелік завдань на виконання цільової 

Програми приватизації об’єктів комунальної власності м. Ужгород на 2019-

2020 роки» згідно з додатком 2. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань благоустрою, житлово – комунального господарства та приватизації 

майна комунальної власності. 

 

 

 

Міський голова                                                                         Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 1 

до рішення ____ сесії 

міської ради VII скликання 

______________ № _____ 

 

Ресурсне забезпечення міської цільової програми 

Програма приватизації об’єктів комунальної власності м. Ужгород 

 на 2019 -2020 роки 

 

(тис. грн.) 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми 

Усього 

витрати на 

виконання 

програми 

2019 рік 2020 рік  

Обсяг ресурсів усього, у 

т.ч. 
199,0 349,0 548 

Державний бюджет 0 0 0 

Обласний бюджет 0 0 0 

Міський бюджет 199,0 349,0 548 

Кошти небюджетних 

джерел 
0 0 0 

 

 

Секретар ради                                                                        Андріана СУШКО 

 

 

 

 

 

 



 

 Додаток 2 

до рішення ____ сесії 

міської ради VII скликання 

______________ № _____ 

Перелік завдань на виконання цільової Програми приватизації об’єктів комунальної власності м. Ужгодод  

на  2019 -2020 роки 

(тис. грн.) 
Мета, 

завдання, 

ТПКВКМБ 

Джерела 

фінансування 

Етапи програми в розрізі окремих років Відповідальний 

виконавець 

2019р. 2020р. 

Обсяг 

видатків 

у т.ч. кошти місцевого 

бюджету 

Обсяг 

видатків 

у т.ч. кошти місцевого 

бюджету 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Всього на 

виконання 

програми 

Міський 

бюджет  

199,0 

 

 

0 

 

 

199,0 

 

349,0 

 

0 

 

 

349,0 

 

Департамент 

міського 

господарства 

Ужгородської 

міської ради 

Завдання Розроблення 

технічної 

документації, 

звітів з 

незалежної 

експертної 

оцінки 

об’єктів 

приватизації, 

публікація в 

засобах 

масової 

інформації, 

витрати 

пов’язані з 

       



проведенням 

аукціонів 

 

Секретар ради                                                                                                                                         Андріана СУШКО 


