
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 XVII  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
16 листопада 2017 року                 м. Ужгород    № 850 

 

Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород 

на 2016-2017 роки 

 

 
 

Відповідно до статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги», статті 25, пункту 27 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств міста Ужгород на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням І сесії 

міської ради VІІ скликання 23.12.15 №62: 

1.1. Викласти додаток 2 до Програми в новій редакції згідно з додатком 1. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 1 

до рішення XVII сесії 

міської ради VII скликання 

 16.11.2017 року № 850 

Д

Додаток 2 до Програми 

 

 

Необхідний обсяг фінансування 

для реалізації заходів Програми 

на 2017 рік 
 

№ 

п/п 
Найменування  

заходу 
Виконавець Джерело та 

обсяг 

фінансування,   

тис. грн. 
Міський 

бюджет 

1 
Дотація на покриття збитків за 9 місяців 2016 

року 

КП «ЖРЕР №4» 260,00 

КП «ЖРЕР №8» 260,00 

1.1. Дотація на покриття збитків  

КП «Водоканал 

м. Ужгорода» 
6 857,70 

КП «Стадіон 

«Авангард» 
207,80 

 Разом  7 585,50 

2 
Поповнення статутних фондів комунальних 

підприємств 

КП «Уж-фест» 

Ужгородської 

міської ради 

595,00 

КП «КШЕП» 

Ужгородської 

міської ради 

5 662,352 

КП «УККП» 

Ужгородської 

міської ради 

1 765,00 

КП «КАТП-

072801» 

Ужгородської 

міської ради 

3 500,00 

КП 

«Ужгородський 

муніципальний 

транспорт» 

Ужгородської 

міської ради 

45 000,00 

КП «Стадіон 

«Авангард» 
840,00 

КП «Парк 

культури та 

відпочинку «Під 

замком» 

Ужгородської 

міської ради 

200,00 

КП 

«Архітектурно-
550,00 



планувальне 

бюро» 

2.1. 
Поповнення статутних фондів комунальних 

підприємств, в тому числі: 

КП «Водоканал 

м. Ужгорода» 
14 370,00 

2.1.1. Придбання спеціалізованої техніки  3 500,00 

2.1.2. 

Заміна застарілого обладнання N-15 кВт на 

сучасну бустерну насосну установку N-2х3 кВт 

із системою управління із застосуванням 

частотного перетворювача та диспетчеризацією 

на насосній станції підвищення тиску по пр. 

Свободи, 2 (16-ти поверхівка) з будівництвом 

другого вводу водопроводу DN -110 мм 

довжиною 50 п.м. від D-300мм по пр. Свободи і 

нової будівлі ПНС 

 

320,00 

2.1.3. 

Заміна аварійного водопроводуD -150 мм відD-

300мм по пр. Свободи до ПНС «Електрон» 

довжиною 55 п.м. 

 

150,00 

2.1.4. Реконструкція швидких фільтрівНФС-1 – 5 шт.  600,00 

2.1.5. 

Продовження виконання заміни водопровідних 

вводів житлових будинків комунальної власності 

та окремих аварійних ділянок в/мереж по місту 

D - 40 – 150мм загальною довжиною 1200 п. м 

 

1 000,00 

2.1.6. 
Заміна аварійної водопровідної мережіD - 160  

по вул. Старицького довжиною 350 п.м. 

 
410,00 

2.1.7. 
Заміна люків при відновлюванні покриття 

автодоріг (орієнтовно 150 люків) 

 
780,00 

2.1.8. 

Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі 

по вул. Маркуша (від вул. Фогорашія до вул. 

Лодія) довжиною 70 п.м. , D-100мм 

 

110,00 

2.1.9. Заміна аварійних ділянок мереж водовідведення  1 000,00 

2.1.10. 

Придбання розхідних матеріалів для ремонту 

мереж при виявлені прихованих витоків 

(ремонтні хомути, адаптери, техпластина, болти, 

метал листовий) 

 

500,00 

2.1.11. 
Заміна засувок д-500,600 мм на розподільчих 

водопровідних  мережах 

 
1 000,00 

2.1.12 

Погашення податкового боргу з податку на 

прибуток та частини чистого  прибутку, що 

підлягає сплаті до міського бюджету 

 5 000,00 

 Разом  72 482,352 

Всього 80 067,852 

 

 

Секретар ради                                                                                                А. Сушко 

 

 

 

  

 

 

 

 


