
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

_  XII__ сесія   __VІ__ скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 
від 24 лютого 2012 р. №  434                                                               м. Ужгород 
 
 
 
Про дозвіл на 
отримання овердрафту 
 
 

Розглянувши лист комунального підприємства «Виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода» від 30.12.2011р. 
№ 1404, з метою забезпечення розрахунків підприємства з постачальними 
організаціями, своєчасної виплати заробітної плати та сплати податків, 
керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати згоду комунальному підприємству «Виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода»                
(код ЄДРПОУ 03344326) на отримання кредиту у формі овердрафту загальним 
лімітом до 500,00 тис. грн. в ПАТ «Комінвестбанк» строком на один рік. 

2. Уповноважити директора комунального підприємства «Виробниче 
управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода»  
(Омельяненко Ю.В.) на підписання відповідного кредитного договору. 

3. Виступити поручителем перед ПАТ «Комінвестбанк» за повернення 
кредиту комунальним підприємством «Виробниче управління водопровідно-
каналізаційного господарства міста Ужгорода». 

4. Уповноважити заступника міського голови Семаля В. Ю. підписати 
договір поруки від імені міської ради. 

5. Вважати таким, що втратило чинність рішення ХІ сесії міської ради VІ 
скликання від 09.12.11 №337 «Про дозвіл на отримання овердрафту». 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, фінансів, оподаткування (Німчук С. М.). 
 
 
Міський голова                            В. Погорелов 

 



 
Супровідна записка 

до проекту рішення ХІІ сесії міської ради VІ скликання 
«Про дозвіл на отримання овердрафту». 

 
 

 Враховуючи важкий фінансовий стан комунального підприємства 
«Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста 
Ужгорода»,  з метою покриття тимчасової нестачі обігових коштів, департамент 
міського господарства просить винести на розгляд чергової сесії питання про 
надання дозволу на отримання кредиту у формі овердрафту. 
 Загальний ліміт овердрафту для КП «Виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода» становить 500,00 
тис. грн. 
 Слід зауважити, що підприємство не уклало та не буде укладати договір 
кредиту з ПАТ «Укрсоцбанк», стосовно якого 09.12.2011 року Ужгородська 
міська рада прийняла рішення про надання поручительства за своєчасне 
виконання зобов’язань підприємством, оскільки кредитним відділом ПАТ 
«Укрсоцбанк» було відмовлено у наданні кредиту КП «Водоканал міста 
Ужгорода». 
           КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства 
міста Ужгорода»  тривалий час користується таким джерелом додаткових 
фінансових ресурсів і за весь період кредитування не було жодного випадку 
несвоєчасної сплати підприємством кредиту чи відсотків за користування ним. 
 Отримання кредиту у формі овердрафту дозволить стабілізувати 
фінансовий стан комунального підприємства шляхом своєчасних розрахунків з 
постачальниками електричної енергії, паливно-мастильних матеріалів, виплати 
заробітної плати та сплати податків. 
 
 
 
 
Директор департаменту                     О. Касперов 
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