
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Тридцять перша сесія V скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 серпня 2010 року №1187
м. Ужгород

Про внесення змін до Програми
підтримки комунально-експлуата-
ційного, автотранспортного госпо-
дарства облдержадміністрації та
збереження будинку обласної ради і
облдержадміністрації як пам’ятки
архітектури на 2010 рік (зі змінами від
8 липня 2010 року)

Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» обласна рада в и р і ш и л а:

1. Внести зміни до Програми підтримки комунально-експлуатаційного,
автотранспортного господарства облдержадміністрації та збереження будинку
обласної ради і облдержадміністрації як пам’ятки архітектури на 2010 рік,
затвердженої рішенням обласної ради від 22 грудня 2009 року № 1044 (зі
змінами від 2010 року), виклавши розділ 3 зазначеної Програми у такій
редакції:

3. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок

коштів обласного бюджету.
Загальний обсяг фінансування Програми становить 5379,00 тис. грн:

№
з/п Зміст заходів

Обсяг
фінансування,

тис. грн
1 Капітальний ремонт внутрішнього дворику

адмінбудинку (пл. Народна, 4).
875,00

2 Проектування внутрішніх інженерних комунікацій із
відновленням архітектурної та конструкторської
документації адмінбудинку (пл. Народна, 4).

825,00



2

3 Ремонт та облаштування сесійного та малого залів,
гардеробу і фойє перед сесійним залом. Придбання та
встановлення системи кондиціонування повітря сесійної
зали та фойє в адмінбудинку (пл. Народна, 4).

630,00

4 Поточний ремонт приміщень загального користування,
вхідного порталу, балкону центрального входу, в’їзних
воріт, перил, скляного ліхтаря над центральним фойє,
ліфтів, дверей адмінбудинку (пл. Народна, 4).

205,00

5 Матеріально-технічне забезпечення комунально-
експлуатаційного господарства, комунальні платежі,
озеленення адмінбудинків і прилеглої території.
Придбання обладнання.

895,00

6 Заходи протипожежної безпеки та охорони
адмінбудинку.

655,00

7 Утримання автотранспортного господарства. 997,00
8 Капітальний ремонт санвузлів адмінбудинку

(пл. Народна, 4).
127,00

9 Прокладання електричного кабелю від
трансформаторної підстанції (вул. Гойди) до пл. Народна
для забезпечення проведення новорічних та інших
заходів.

75,00

10 Проектно-вишукувальні роботи із благоустрою та
забудови площі Народної, у тому числі проведення
конкурсу на кращий ескізний проект та заохочення його
учасників.

95,00

УСЬОГО: 5379,00

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови –
керівника апарату обласної державної адміністрації Закуреного В. П. і постійну
комісію обласної ради з питань управління майном та приватизації
(Голубка П. П.).

Голова ради М. Кічковський


