
 

 

 

 

 

 

 

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 «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. Додаток 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 2016 рік» викласти в новій 

редакції згідно з додатком 2. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Габора О. М. 

 

 

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. 

Квітень  2016 року 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 1,2-х 

поверхових 

будинків 

6621 0,0310 0,1205 806 0,0895 592,58 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 3,4,5-ти 

поверхових 

будинків 

143678 0,0390 0,0798 11587 0,0408 5862,06 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 6,7,8,9-ти 

поверхових 

будинків 

– 0,0310 – – – – 

Енергопостачання 

ліфтів  
– 0,0410 – – – – 

Разом 150299 – – 12393 – 6454,64 

Травень  2016 року 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 1,2-х 

поверхових 

будинків 

6680 0,0310 0,0640 432 0,0330 220,44 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 3,4,5-ти 

поверхових 

137910 0,0390 0,0537 7485 0,0147 2027,28 



 

 

 

будинків 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 6,7,8,9-ти 

поверхових 

будинків 

– 0,0310 – – – – 

Енергопостачання 

ліфтів  
– 0,0410 – – – – 

Разом 144590 – – 16272 – 2247,72 

Червень 2016 року 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 1,2-х 

поверхових 

будинків 

6661 0,0310 0,0822 553 0,0512 341,04 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 3,4,5-ти 

поверхових 

будинків 

131736 0,0390 0,0619 8234 0,0229 3016,75 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 6,7,8,9-ти 

поверхових 

будинків 

– 0,0310 – – – – 

Енергопостачання 

ліфтів  
– 0,0410 – – – – 

Разом 138397 – – 8787 – 3357,79 

Всього       12060,15 

 
 

Таблиця 2 

 

Розрахунок відшкодування між встановленим тарифом і фактичними витратами за надані 

послуги ТОВ фірма «Підзамок» 

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. 

Квітень2016 року 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 1,2-х 

поверхових 

9842,80 0,0310 0,1093 1087 0,0783 770,69 



 

 

 

 

 

будинків 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 3,4,5-ти 

поверхових 

будинків 

119190,60 0,0390 0,0931 11208 0,0541 6448,21 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 6,7,8,9-ти 

поверхових 

будинків 

6089,52 0,0310 0,0883 543 0,0573 348,93 

Енергопостачання 

ліфтів  
5410,00 0,0410 0,3664 2002 0,3254 1760,41 

Разом 140532,92 – – 14840 – 9328,24 

Травень 2016 року 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 1,2-х 

поверхових 

будинків 

9842,80 0,0310 0,0574 571 0,0264 259,85 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 3,4,5-ти 

поверхових 

будинків 

117302,50 0,0390 0,0684 8108 0,0294 3448,69 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 6,7,8,9-ти 

поверхових 

будинків 

6089,52 0,0310 0,0454 279 0,0144 87,69 

Енергопостачання 

ліфтів  
3606,00 0,0410 0,3388 1234 0,2978 1073,87 

Разом 136840,82 – – 10192 – 4870,10 

Червень  2016 року 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 1,2-х 

поверхових 

будинків 

9842,80 0,0310 0,0578 575 0,0268 263,79 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 3,4,5-ти 

поверхових 

будинків 

112343,70 0,0390 0,0965 10948 0,0575 6459,76 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 6,7,8,9-ти 

поверхових 

будинків 

6089,52 0,0310 0,0997 613 0,0687 418,35 

Енергопостачання 

ліфтів  
3606,00 0,0410 0,3267 1190 0,2857 1030,23 

Разом 131882,02 – – 13326 – 8172,13 

Всього       22370,47 



 

 

 

 

 

Таблиця 3 
 

Розрахунок відшкодування між встановленим тарифом і фактичними витратами за надані 

послуги ТОВ «Житло-Сервіс» 

 

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. 

Квітень 2016 року 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 1,2-х 

поверхових 

будинків 

– 0,0310 – – – – 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 3,4,5-ти 

поверхових 

будинків 

59466,10 0,0390 0,1246 7482 0,0856 5090,30 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 6,7,8,9-ти 

поверхових 

будинків 

138708,95 0,0310 0,0533 7464 0,0223 3093,21 

Енергопостачання 

ліфтів  
104852,29 0,0410 0,1515 16049 0,1105 11586,18 

Разом 303027,64 – – 30995 – 19769,69 

Травень  2016 року 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 1,2-х 

поверхових 

будинків 

– 0,0310 – – – – 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 3,4,5-ти 

поверхових 

будинків 

55027,08 0,0390 0,0681 3783 0,0291 1601,29 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 6,7,8,9-ти 

138708,95 0,0310 0,0455 6374 0,0145 2011,28 



 

 

 

поверхових 

будинків 

Енергопостачання 

ліфтів  
104852,29 0,0410 0,1411 14941 0,1001 10495,71 

Разом 298588,32 – – 25098 – 14108,28 

 

Червень  2016 року 

 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 1,2-х 

поверхових 

будинків 

– 0,0310 – – – – 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 3,4,5-ти 

поверхових 

будинків 

53037,18 0,0390 0,0491 2633 0,0101 535,68 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 6,7,8,9-ти 

поверхових 

будинків 

138708,95 0,0310 0,0413 5784 0,0103 1428,70 

Енергопостачання 

ліфтів  
104852,29 0,0410 0,1418 15021 0,1008 10569,11 

Разом 296598,42 – – 23438 – 12533,49 

 

Липень  2016 року 

 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 1,2-х 

поверхових 

будинків 

– 0,0310 – – – – 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 3,4,5-ти 

поверхових 

будинків 

53039,08 0,0390 0,0626 3355 0,0236 1251,72 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 6,7,8,9-ти 

поверхових 

будинків 

138708,95 0,0310 0,0457 6404 0,0147 2039,02 

Енергопостачання 

ліфтів  
104852,29 0,0410 0,1481 15847 0,1086 11386,96 

Разом 296600,32 – – 25606 – 14677,70 

 

Серпень  2016 року 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 1,2-х 

поверхових 

будинків 

– 0,0310 – – – – 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 3,4,5-ти 

53039,08 0,0390 0,0577 3089 0,0186 986,53 



 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                              А. Сушко 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поверхових 

будинків 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 6,7,8,9-ти 

поверхових 

будинків 

138708,95 0,0310 0,0482 6747 0,0172 2385,79 

Енергопостачання 

ліфтів  
104852,29 0,0410 0,1533 16241 0,1123 11774,91 

Разом 296600,32 – – 25606 – 15147,23 

 

Вересень  2016 року 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 1,2-х 

поверхових 

будинків 

– 0,0310 – – – – 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 3,4,5-ти 

поверхових 

будинків 

53039,08 0,0390 0,0845 3475 0,0455 2413,28 

Освітлення місць 

загального 

користування і 

підвалів 6,7,8,9-ти 

поверхових 

будинків 

138708,95 0,0310 0,0625 6722 0,0315 4369,32 

Енергопостачання 

ліфтів  
104852,29 0,0410 0,1919 15600 0,1509 15822,16 

Разом 296600,32 – – 25797 – 22604,76 

Всього       98841,15 



 

 

 

 

                                                      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 2016 рік 

 

 

№ 

п/п 
Зміст заходів Виконавець 

Джерело 

фінансування 

Обсяг 

фінансування 

на 2016 рік, 

 грн. 

1 

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 

33537,41 

ТОВ фірма 

«Підзамок» 

 

51221,08 

ТОВ «Житло-Сервіс» 153981,15 

 Всього:   238 739,64 

 

 

 

Секретар ради                                                                                              А. Сушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Супровідна записка 

до проекту рішення рішення ____ сесії міської ради VIІ скликання 

«Про зміни до рішення ІІІ сесії міської ради VІІ скликання 

07 червня 2016 року №247» 

 

З метою забезпечення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання у 

сфері житлово-комунального господарства, ефективності функціонування галузі, 

забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами відповідно до 

встановлених нормативів та стандартів, підвищення рівня комфорту проживання 

населення у їхніх будинках – забезпечення дотримання вимог діючого 

законодавства у сфері послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій, департамент міського господарства вносить на розгляд сесії міської ради 

даний проект рішення. 

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,  для 

стабільної роботи суб’єктів господарювання, що надають житлово-комунальні 

послуги,  надання населенню послуг в повному обсязі і відповідної якості  необхідно  

у місцевому бюджеті передбачити кошти на дотацію на покриття збитків, 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, пов’язаних із зростанням 

вартості електроенергії у складі послуг з освітлення  місць загального користування 

і підвалів, та електроенергії  ліфтів. 

Загальний бюджет Програми збільшиться на 133 271,77 грн., зокрема: 

№ 

п/п 
Зміст заходів Виконавець 

Джерело 

фінансування 

Обсяг 

фінансування 

на 2016 рік, 

 грн. 

1 

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 

12060,15 

ТОВ фірма 

«Підзамок» 

 
22370,47 

ТОВ «Житло-Сервіс» 98841,15 

 Всього:   133 271,77 

 

 

 

В.о. директора департаменту                                                                          О. Пайда 

 

 


