
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VIII  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
29 листопада 2016 року             м. Ужгород    № 445 
 

 

Про Програму фінансування  

видатків на житлово-комунальні  

послуги Почесним громадянам м. Ужгорода  

та делегатам І з’їзду Народних Комітетів  

Закарпатської України  на 2017 рік 
 

 

         Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, з метою надання пільг на житлово-

комунальні послуги Почесним громадянам м.Ужгорода та делегатам І з’їзду 

Народних Комітетів Закарпатської України  

 

                              міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Програму фінансування видатків на житлово-комунальні 

послуги Почесним громадянам м.Ужгорода та делегатам І з’їзду Народних 

Комітетів Закарпатської України на 2017 рік згідно з додатком 1. 

2. Затвердити розрахунок потреби коштів для реалізації Програми згідно з 

додатком 2. 

3. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) забезпечити фінансування Програми в 

межах коштів, передбачених бюджетом міста. 

4. Головним розпорядником коштів Програми визначити управління праці та 

соціального захисту населення. 

5. Інформація про хід виконання програми двічі на рік оприлюднюється на      

офіційному сайті Ужгородської  міської ради. Відповідальність за зміст та 

своєчасність оприлюдненого звіту покласти на головного розпорядника  

коштів, вказаного у цільовій програмі. 

 6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови   

Білака О.П. 

 

 

Міський голова                                                                                 Б. Андріїв 
 

 



 

 

  Додаток 1      

                                                                                           до рішення VIII сесії 

                                                                                           міськради VII скликання   

                                                                                      29.11.2016 № 445 

 

 

Паспорт Програми 

 

Ініціатор розроблення програми  Управління праці та соціального 

захисту населення  

Розробник Програми  Управління праці та соціального 

захисту населення  

Головний розпорядник коштів  Управління праці та соціального 

захисту населення  

Відповідальний виконавець 

Програми  

Управління праці та соціального 

захисту населення  

Учасники Програми  Управління праці та соціального 

захисту населення, організації, які 

надають комунальні послуги  у м. 

Ужгород 

Термін реалізації Програми  2017 рік  

Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми  

Міський бюджет  

Загальний обсяг ресурсів, необхідний 

для реалізації Програми  

350,0 тис. грн.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Програма  

фінансування видатків на житлово-комунальні послуги Почесним 

громадянам м. Ужгорода та делегатам І з’їзду Народних Комітетів 

Закарпатської України  на 2017 рік 

 

І. Загальна частина 

 

Програма розроблена відповідно до статті 2 Закону України “Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні”, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України ”Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Положення “Про почесного громадянина 

міста Ужгород”. 
 

ІІ. Мета та основні завдання Програми 
 

Метою Програми є вшанування громадян, які особисто внесли 

вагомий вклад у розвиток промисловості, економіки, соціально-культурної 

сфери міста.  

Першочерговими завданнями цієї Програми є вирішення соціальних 

питань та поліпшення обслуговування цієї категорії громадян.  

 

   ІІІ. Фінансове забезпечення Програми 
 

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах коштів, 

передбачених у бюджеті міста для управління праці та соціального захисту 

населення.(згідно з додатком). 
 

ІV. Організація та контроль за виконанням Програми 

 

Організація та контроль за виконанням Програми здійснюються 

управлінням праці та соціального захисту населення. 

 

V. Основні заходи Програми 

 

Проведення оплати видатків на житлово-комунальні послуги 

(електроенергія, газ,  водопостачання та водовідведення, квартплата, вивіз 

твердих побутових відходів) у межах санітарних норм Почесним громадянам 

м. Ужгорода і делегатам І з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України 

та членам їх сімей (згідно з пунктом 5 статті 51 Бюджетного кодексу 

України), що проживають у місті відповідно до списку (додається). 
 

 

 

 

Секретар ради                                                                                     А. Сушко 



 

 

 

 

     Додаток 2      

до рішення VIII сесії 

                                                                                           міськради VII скликання   

                                                                                      29.11.2016 № 445 
 

 

 

РОЗРАХУНОК 

потреби коштів для реалізації Програми  фінансування видатків на 

житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгорода і делегатам 

І з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України  на 2017 рік 

 

№ 

з/п 

Зміст Сума (тис.грн.) 

1. 

Оплата видатків на житлово-комунальні 

послуги (електроенергія, газ, водопостачання 

та водовідведення, квартплата, вивіз твердих 

побутових відходів) у межах санітарних норм 

Почесним громадянам м. Ужгорода і делегатам 

І з’їзду Народних Комітетів Закарпатської 

України  та членам їх сімей (згідно з пунктом 5 

статті 51 Бюджетного кодексу України), що 

проживають у місті Ужгород 

350,00 

 Разом: 350,00 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                


