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Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим!

Шановні мешканці міста Чоп!
Щиро вітаємо Вас із прийдешнім Новим роком і Різ-

двом Христовим!
Чи не кожна людина вірить, що саме цього дня збу-

ваються мрії, адже Новий рік — це свято надії, радості та 
щастя. Тож нехай всі прикрощі та негаразди залишаться в 
старому році, а заповітні бажання і мрії обов’язково здій-

У Чопі новорічними вогниками запалала головна міська ялинка

сняться в Новому.
2018 рік залишається позаду, а разом із ним чимало 

звершень і сподівань. Ми продовжуємо рухатися в обра-
ному нами напрямку з забезпечення питною водою меш-
канців міста. І в 2019 році буде зроблено усе, щоб наше 
прагнення нарешті стало реальністю.

Усім мешканцям Чопа бажаємо добробуту, здоров’я, 

любові та достатку. Нехай 2019 рік буде щедрим на добрі 
справи, приємні несподіванки, незабутні враження, дарує 
тепло рідних сердець, здійснення творчих задумів та мрій! 
Хай Різдвяна зоря запалить у наших серцях вогонь віри та 
любові, надії, оптимізму та невичерпної енергії.

Гарних свят та хорошого настрою!
Чопська міська рада

Четвертий рік поспіль у центральній частині Чопа до 
зимових свят прикрашають живе дерево. І в середу, 19 груд-
ня, у День святого Миколая відбулося відкриття новорічної 
ялинки.

Запальною концертною шоу-програмою та веселими 
конкурсами чопську малечу розважали артисти міського 

Будинку культури. Також на свято завітали закордонні го-
сті: святий Ніколас та представники благодійної організа-
ції з Австрії «Посольство миру «Flame of Peace».

Наприкінці свята міський голова разом із казковими 
персонажами запалили святкову ялинку. Крім того, була 
висловлена подяка усім спонсорам за допомогу подарун-

ками.
Відкриття ялинки закінчилося тим, що святий Мико-

лай та святий Ніколас спільно зі своїми помічниками по-
дарували діткам новорічні подарунки.

Також цього дня у місті можна було поласувати сма-
коликами на ярмарку.
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ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
тридцять п’ята сесія сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я
від  19 грудня  2018 року                  № 20

Про міський бюджет на 2019 рік

        Керуючись Бюджетним кодексом України, п.23 ч.1 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  міська рада  

ВИРІШИЛА:                            
1. Визначити на 2019 рік:
  доходи  міського бюджету у сумі 99 998 400 гривень, 

у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 
97 896 600 гривень та доходи спеціального фонду міського 
бюджету – 2 101 800 гривень згідно з додатком  1 до  цього 
рішення;

 видатки міського бюджету у сумі 99 998 400 гри-
вень, у тому числі видатки загального фонду міського 
бюджету – 90 205 600 гривень  та видатки спеціального 
фонду міського бюджету – 9 792 800 гривень;

профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 
7 691 000 гривень згідно з додатком  2 до цього рішення;

дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 
7 691 000 гривень згідно з додатком  2 до цього рішення;

оборотний касовий залишок бюджетних коштів місь-
кого бюджету  у розмірі  100 000 гривень, що становить 
0,11 відсотків видатків загального фонду міського бюдже-
ту, визначених цим пунктом;

резервний  фонд міського бюджету у розмірі 100 000 
гривень, що становить 0,11 відсотків видатків загального 
фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним 
розпорядникам коштів міського бюджету на 2019 рік у ро-
зрізі відповідальних виконавців за бюджетними програ-
мами згідно з додатком  3 до цього рішення.

        3. Затвердити на 2019 рік  міжбюджетні трансфер-
ти згідно з додатком 4  до цього рішення.

Затвердити обсяг субвенції з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я 
за рахунок коштів медичної субвенції на 2019 рік  м. Ужго-
род в сумі 1 400 000 гривень. 

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету 
розвитку на здійснення заходів на будівництво, рекон-
струкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунальної 
та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додат-
ком 5 до цього рішення. 

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на 
реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 12 759 
300 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

Установити, що фінансування видатків, визначених 
додатком 6, проводиться згідно з програмами, що за-
тверджені рішеннями міської ради.     

 6.  Установити, що у загальному фонді міського бюд-
жету на 2019 рік:

       1) до доходів загального фонду міського бюджету 
належать доходи:  

       визначені статтею 64 Бюджетного кодексу Украї-
ни, та трансферти, визначені статями 97, 102, 1032, 1034 
Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є 
надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу 
України. 

7. Установити, що джерелами формування спеціаль-
ного фонду міського бюджету на 2019 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 
691  Бюджетного кодексу України.

2)  у частині фінансування є надходження, визна-
чені пунктом 10 частини 1 статті 71  Бюджетного кодексу 
України.

8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до 
спеціального фонду бюджету міста згідно з відповідними 
пунктами частини 1 статті 691 та частини першої статті 
71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалі-
зацію заходів, визначених Бюджетним кодексом України.

9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюд-
жетного кодексу України захищеними видатками міського 
бюджету видатки загального фонду на: 

оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних ма-

теріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засо-

бами реабілітації, виробами медичного призначення для 
індивідуального користування;

фундаментальні дослідження прикладні, наукові та 
науково – технічні розробки.

10.   Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу 
України надати право начальнику фінансового управлін-
ня Чопської міської ради в межах поточного бюджетного 
періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення 
тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах, 
з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточ-
ного бюджетного періоду.

11.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодек-
су України  надати право виконавчому комітету Чопської 
міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабіне-
том Міністрів України, позики на покриття тимчасових 
касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забез-
печенням захищених видатків загального фонду, в межах 
поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку на договірних умовах без нараху-
вання відсотків за користування цими коштами з обов’яз-
ковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного 
періоду. 

12. Головним розпорядникам коштів міського бюд-
жету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу 
України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм про-
тягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у ме-
жах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки 
ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефек-
тивне, результативне і цільове використання бюджетних 
коштів, організацію та координацію роботи розпоряд-
ників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів 
бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет 
відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації 
інформації про бюджет за бюджетними програмами та 
показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені 
цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, вста-
новленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 
2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у три-
денний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у першочерговому порядку потреби 
в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ 
відповідно до встановлених законодавством України умов 
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розра-
хунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, 
водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які спо-
живаються бюджетними установами, та укладання дого-
ворів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених 
відповідним головним розпорядником бюджетних коштів 
обґрунтованих лімітів споживання.

6) Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у нату-
ральних показниках для кожної бюджетної установи (за-
кладу), виходячи з обсягів відповідних бюджетних асиг-
нувань. 

13.  Надати право міському голові за погодженням 
із постійною комісією з питань бюджету та економічно-
го розвитку у період між пленарними засіданнями сесій 
міської ради:

13.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень 
бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування 
та джерела фінансування міського бюджету, здійснювати 
протягом 2019 року розподіл та перерозподіл обсягів суб-
венцій і дотацій з Державного бюджету України та облас-
ного бюджету, інших місцевих бюджетів, виходячи з фак-
тично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, 
допомог, фактично виконаних робіт, відповідно до змін, 
внесених законодавчими актами, нормативними урядови-
ми рішеннями, розпорядженнями та рішеннями обласної 
ради.

13.2. Вносити зміни до видатків за головними розпо-
рядниками коштів міського бюджету на 2019 рік у разі, 
якщо після прийняття рішення про міський бюджет 
повноваження на виконання функцій або надання по-
слуг, на яке надано бюджетне призначення, передається 
відповідно до законодавства від одного головного розпо-
рядника бюджетних коштів до іншого головного розпо-
рядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного 
призначення не припиняється і застосовується для ви-

конання тих самих функцій чи послуг іншим головним 
розпорядником міського бюджету, якому це доручено.

13.3. За обґрунтованим поданням головних розпоряд-
ників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єк-
тів та обсягів їх фінансування, будівництво або рекон-
струкція яких проводиться за рахунок коштів бюджету 
розвитку, відповідно до проектно-кошторисних докумен-
тацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в 
міському бюджеті на 2019 рік.

13.4. У межах загального обсягу бюджетних призна-
чень головного розпорядника коштів перерозподіляти 
видатки за бюджетними програмами, у тому числі обсяги 
регіональних програм.

14. Установити, що в процесі виконання міського 
бюджету перерозподіл видатків за економічною кла-
сифікацією в межах затвердженого загального обсягу 
бюджетних призначень головного розпорядника коштів 
по загальному та спеціальному фондах міського бюджету 
здійснюється фінансовим  управлінням Чопської міської 
ради за обґрунтованим поданням головного розпорядни-
ка коштів.      

15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
16. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’єм-

ною частиною. 
 17. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з 

дня його прийняття відповідно до частини четвертої стат-
ті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль за виконанням даного рішення покла-
сти на постійну комісію з питань бюджету та економічно-
го розвитку міської ради (Русин В.І.).

Міський голова                                          В. Самардак 

З додатками до рішення № 20 від 19.12.2018 року «Про 
міський бюджет на 2019 рік»  можна ознайомитися на офі-
ційному сайті Чопської міської ради за посиланням: http://
chop-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/35----------.zip.

ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

тридцять п’ята сесія сьомого скликання 
Р І Ш Е Н Н Я

від  19 грудня  2018 року                  № 22

 Про зміни до Положення про податок
 на нерухоме майно, відмінне
 від земельної ділянки 

Керуючись пунктом 24  частини 1 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», від-
повідно Закону України «Про внесення змін до Податково-
го кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надход-
жень у 2018 році» від 07.12.2017 року №2245-VIII, врахо-
вуючи рішення Адміністративної колегії Закарпатського 
обласного територіального відділення Антимонопольного 
Комітету України №57/6-р/к від 27.11.2018р., протокол за-
сідання робочої групи з підготовки нормативно-правових 
актів міської ради з питань встановлення розміру ставок 
обов’язкових платежів до бюджету міста від 16.10.2018 
року  № 12, Чопська міська рада

ВИРІШИЛА: 
       1. Внести зміни до  Положення про податок на не-

рухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердже-
ного рішенням тридцятої сесії сьомого скликання  від 
12.06.2018 року №9 «Про встановлення місцевих податків  
та зборів в м. Чоп на 2019 рік», виклавши та затвердивши в 
новій  редакції Додаток № 1 до Положення про податок на 
майно відмінне від земельної ділянки у м. Чоп (додається).

2. Організаційному відділу (М.Пилип) оприлюднити 
рішення в газеті Чопської міської  ради  «Чопський віс-
ник» в порядку визначеному чинним законодавством та 
на офіційному сайті Чопської міської ради.

3. Рішення набуває чинності з 01.01.2019 року в по-
рядку передбаченому   чинним законодавством України.

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на по-
стійну комісію з питань бюджету та економічного розвит-
ку (Русин В.І.) та заступника міського голови, керуючого 
справами виконавчого комітету (Плиска В.П.).

Міський голова           В.Самардак
З додатками до рішення № 22 від 19.12.2018 року «Про 

зміни до Положення про податок на нерухоме майно, від-
міння від земельної ділянки»  можна ознайомитися на офі-
ційному сайті Чопської міської ради за посиланням: http://
chop-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/35----------.zip.
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ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА
 ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

двадцять п’ята сесія сьомого скликання 
 Р І Ш Е Н Н Я

від  19 грудня  2018 року                  № 2

Про виконання бюджету 
міста за січень – вересень  2018  року

Керуючись п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України та 
п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», заслухавши інформацію  начальника фінансово-
го управління  про підсумки виконання бюджету міста за 
січень – вересень 2018 року, Чопська міська рада 

    ВИРІШИЛА:     
1.Затвердити звіт про виконання бюджету міста за сі-

чень – вересень 2018 року:
по доходах загального фонду в сумі  75 989,8 тис.грн.,
в тому числі субвенцій  33 447,9 тис.грн;      
по доходах спеціального фонду в сумі 1 176,9 тис.грн.;
по видатках загального фонду в сумі  61 353,2 тис.грн., 
в тому числі субвенцій та дотацій 34 866,1  тис.грн.;
по видатках спеціального фонду в сумі 12 197,2 тис.

грн.,
в тому числі субвенцій 110,4  тис.грн.
2. Додатки 1,2,3 є невід’ємною частиною даного рі-

шення.
 Міський голова                                                             В.Самардак  

З додатками до рішення № 2 від 19.12.2018 року 
«Про виконання бюджету міста за січень-вересень 
2018  року»  можна ознайомитися на офіційному сай-
ті Чопської міської ради за посиланням: http://chop-
rada.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/35----------.zip.

ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

тридцять п’ята сесія сьомого скликання 
Р І Ш Е Н Н Я

від  19 грудня  2018 року                  № 26

Про затвердження плану підготовки 
проектів регуляторних актів в сфері 
господарської діяльності на 2019 рік

Відповідно до статті 11 та 31 та 32 Закону України 
«Про здійснення державної регуляторної політики в сфері 
господарської діяльності», статті 26 та 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,Чопська міська 
рада:

ВИРІШИЛА:     
1. Затвердити план підготовки проектів регуляторних 

актів Чопської міської ради, виконавчого комітету та місь-
кого голови на 2019 рік згідно додатку 1.

2. Організаційному відділу (Пилип М.В.) оприлюд-
нити дане рішення на офіційній сторінці Чопської міської 
ради в мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на відділ економіки та інвестицій Чопської міської ради 
(Чебан Т.В.).

Міський голова                                                             В.Самардак  

З додатками до рішення № 26 від 19.12.2018 року 
«Про затвердження плану підготовки проектів регу-
ляторних актів в сфері господарської діяльності на 
2019 рік»  можна ознайомитися на офіційному сай-
ті Чопської міської ради за посиланням: http://chop-
rada.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/35----------.zip.

За період з 1 січня 2018 року по 25 грудня 2018 року  в 
Чопській міській раді відбулося 9 засідань сесій міської 
ради,  на яких було розглянуто 231 питання.

За період з 1 січня 2018 року по 25 грудня  2018 року в 
Чопській міській раді відбулося  44 засідання постійних де-

Звіт про проведену кількість засідань сесій і постійних депутатських комісій 
Чопської міської ради VII скликання за 2018 рік

Прізвище, ім’я,  
по батькові  

депутата

Кількість 
пленар-

них сесій 

Кількість  
пропущених  

сесій

%  
відвідування

 сесій

Балог Б.Б. 9 9 0%
Лакатош В.О. 9 6 33,3%
Адам М.Ф. 9 5 44,4%

Дебрецені М.М. 9 5 44,4%
Бублик М.В. 9 4 55,5%
Мартинов Г.К. 9 4 55,5%
Гурик О.Т. 9 3 66,6%
Цар Г.В. 9 3 66,6%
Цекус А.О. 9 3 66,6%
Якобчук Т.М. 9 3 66,6%
Березовський 
О.М.

9 2 77,7%

Берецкі Т.Й. 9 2 77,7%
Єськін І.В. 9 2 77,7%

Островський І.В. 9 2 77,7%
Сабо Е.Д. 9 2 77,7%
Балог О.О. 9 1 88,8%

Вольський І.Л. 9 1 88,8%
Комоні Л.Л. 9 1 88,8%
Орсагош О.В. 9 1 88,8%
Плиска В.П. 9 1 100%
Товт І.С. 9 1 100%
Гіжан І.С. 9 0 100%
Голод О.В. 9 0 100%

Голубка В.В. 9 0 100%

Русин В.І. 9 0 100%

Чолавин М.В. 9 0 100%

Прізвище,  
ім’я,  

по батькові 
депутата

Кількість  
пропущених  

засідань

Кількість 
засідань 

% 
відвідування

постійних 
 комісій

Голубка В.В. 0 7 100%

Берецкі Т.Й. 1 7 85,7%

Цекус А.О. 2 7 71,4%

Вольський І.Л. 3 7 57,1%

Бублик М.В. 7 7 0%

Постійна комісія з питань житлово- 
комунального господарства, транспорту і 

зв’язку

Прізвище,  
ім’я, 

 по батькові  
депутата

Кількість  
пропущених  

засідань 

Кількість  
засідань 

%  
відвідування

постійних  
комісій

Голод О.В. 0 8 100%

Орсагош О.В. 0 8 100%

Комоні Л.Л. 0 8 100%

Мартинов Г.К. 7 8 12,5%
Балог Б.Б. 8 8 0%

Постійна комісія з питань земельних  
відносин та містобудування

Прізвище,  
ім’я,  

по батькові 
 депутата

Кількість  
пропущених  

засідань

Кількість  
засідань  

%  
відвідування

постійних  
 комісій

Русин В.І. 0 18 100%
Гіжан І.С. 1 18 94,4%

Балог О.О. 3 18 83,3%
Островський І.В. 3 18 83,3%
Цар Г.В. 6 18 66,6%
Якобчук Т.М. 8 18 55,5%

Постійна комісія з питань бюджету та
 економічного розвитку

Прізвище, 
 ім’я,  

по батькові  
депутата

Кількість  
пропущених  

засідань  

Кількість  
засідань  

%  
відвідування

постійних   
комісій

Плиска В.П. 0 7 100%

Єськін І.В. 1 7 85,7%
Березовський О.М. 1 7 85,7%

Дебрецені М.М. 3 7 57,1%

Постійна комісія з питань законності,  
правопорядку, взаємодії з  

правоохоронними органами, регламенту 
та депутатської етики

Прізвище, 
ім’я,  

по батькові  
депутата

Кількість  
пропущених 

засідань

Кількість  
засідань  

%  
відвідування

постійних  
 комісій

Гурик О.Т. 0 4 100%

Сабо Е.Д. 0 4 100%

Товт І.С. 0 4 100%

Адам М.Ф. 4 4 0%

Лакатош В.О. 4 4 0%

Постійна комісія з питань освіти,  
культури, спорту, охорони здоров’я,  

молоді і сім’ї

путатських комісій, на котрих було розглянуто 341 питан-
ня, із яких:

- на постійній комісія з питань бюджету та економіч-
ного розвитку – 122;

- на постійній комісії  з питань земельних відносин та 
містобудування – 101;

- на постійній комісії  з питань освіти, культури, спор-
ту, охорони здоров’я, молоді і сім’ї – 13;

- на постійній комісії з питань житлово-комунально-
го господарства, транспорту і зв’язку – 66;

- на постійній комісії з питань законності, правопо-
рядку, взаємодії з правоохоронними органами, регламен-
ту та депутатської етики – 39.
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Засновник — Чопська міська рада  
89502, Закарпатська область, м. Чоп,  
вул. Берег, 2 (2-й поверх)

Реєстраційне свідоцтво — ЗТ №458/50Р
Розповсюжується безкоштовно
Наклад — 1000 примірників
Номер надруковано в ТзОВ «Місто НВ», 

місто Івано-Франківськ
Відповідальний за випуск: Пилип М.В.
Цю та іншу інформацію з життя грома-

ди міста Чоп читайте на сайті:  
www.chop-rada.gov.ua

Що у Чопі зроблено нового?
Як і у попередніх номерах ми доводимо до відома меш-

канців, які роботи проводяться у Чопі за рахунок міського 
бюджету. Тому інформуємо про те, що було зроблено.

На засіданні 31 сесії було виділено кошти для прове-
дення капітального ремонту системи водопостачання та 
водовідведення у провулку Прикордонників, 6 і 7. Роботи 
були проведені у жовтні, зокрема, замінено старі металеві 
труби на пластикові, встановлено нові бетонні колодязі та 
люки.

Для зручності пішоходів у жовтні уздовж дороги на 
вулиці Залізничній було обладнано тротуар.

Також було проведено капітальний ремонт пішохід-
ної зони на прибудинковій території по вулиці Миру, 17, 
19. Упродовж листопада було встановлено бордюри та  
бруківку. 

Крім того, на початку грудня розпочалося облашту-
вання тротуару на проспекті Залізничників, 2Б, В, Г, який 
був пошкоджений у вересні під час проведення капіталь-
ного ремонту мережі водопостачання та водовідведення.

Наприкінці листопада – на початку грудня на про-
спекті Залізничників, 2 було заасфальтовано частково 
пошкоджені під час проведення капітального ремонту 
системи водопостачання та водовідведення майданчики 
перед під’їздами. Разом із тим закуплено лавиці, які було 
встановлено на прибудинковій території силами небайду-
жих мешканців будинків №2 і 2а на проспекті Залізнич-
ників.

Наприкінці осені на початку зими було проведено 
капітальний ремонт дорожнього покриття на вулиці Пе-
ремоги.

У дошкільному навчальному закладі «Казка» за під-
тримки Закарпатського угорськомовного педагогічно-
го товариства завершено капітальний ремонт чотирьох 
вікових груп, перехідного коридору, сходової клітини та 
пральні. Облаштовано чотири прогулянкові майданчики, 
на яких встановлено павільйони та ігрові споруди.

Упродовж осінніх канікул у Чопській загальноосвіт-
ній школі І-ІІІ ступенів №1 здійснено поточний ремонт 
хімічного кабінету. Для проведення робіт міські обран-
ці виділили 60 тисяч на засіданні 31 сесії. Зокрема, було 
замінено лінолеум, поштукатурено та  пофарбовано стіни, 
встановлені плитка та плінтуси. 

На початку осені у міському Будинку культури розпо-
чався капітальний  ремонт актової зали та фойє, які були 
завершені в грудні. Також був проведений поточний ре-
монт гімнастичної (танцювальної) зали. Нагадаємо, що у 
культурному закладі завершено будівництво автономної 
котельні та капітальний ремонт мережі опалення, що у су-
купності дозволить забезпечити теплом БК у осінньо-зи-
мовий період. 

Упродовж осіннього періоду у місті замінено 30 нових 
LED-ламп у ліхтарях вуличного освітлення.

Восени було завершена штукатурка стін приміщення 
насосно-фільтрувальної станції. Разом із тим протягом 
жовтня було здійснено підключення НФС до електропо-
стачання.

У листопаді був проведений тендер на будівництво 
каналізаційно-насосної станції №1 по вулиці Петефі. 
Будівництво нової КНС допоможе значно розвантажи-
ти міську каналізаційну систему та уникнути багатьох 
аварійних ситуацій у роботі мережі водовідведення.

Капітальний ремонт дорожнього покриття на вулиці Перемоги

Облаштування пішохідної зони на вулиці Миру, 17, 19

Чоп співпрацює з Австрією

Третій рік поспіль триває плідна співпраця Чопської 
міської ради та благодійної організації з Австрії  «Посоль-
ства миру «Flame of Peace». 

Друзі з Європи неодноразово привозили гуманітарну 
допомогу (дорослий і дитячий одяг, сумки, ковдри, подуш-
ки, рушники, взуття, іграшки, дитячі коляски, велосипе-
ди тощо) родинам, які перебувають у складних життєвих 
обставинах: особам із обмеженими фізичними можливо-
стями, сім’ям, у яких проживають діти-інваліди, людям 
похилого віку, малозабезпеченим, багатодітним родинам 
та матерям-одиночкам.

Також допомога надавалася КЗ «Чопська міська лікар-
ня». Комунальний заклад отримав інвалідні візки, тапчан, 
ходулі, милиці, теплі ковдри, хірургічні простирадла, рі-
дину для стерилізації інструментів, одноразові рукавиці, 
масажер для кабінету фізіотерапії, махрові халати для па-
цієнтів, комплекти постільної білизни тощо.

Разом із тим благодійна організація спільно з ряту-
вальною службою громади Терніц Санкт Йоганн кілька 

разів допомогли своїм колегам із 7 ДПРЧ. Чопські пожеж-
ники отримали спеціальний захисний одяг, взуття, каски, 
маски та вогнегасники.

Напередодні свята Миколая гості з Австрії завітали з 
подаруночками і до вихованців дошкільного навчального 
закладу «Казка». Також вони відвідали відкриття міської 
ялинки.

Керівництво міськради, громада міста висловлює щи-
росердечну подяку “Посольству миру “Flame of Peace” за 
небайдужість і неодноразове надання матеріальної допо-
моги та сподівається на подальшу співпрацю. 

Оголошення про припинення
випуску газети

Шановні мешканці міста Чоп! Відповідно до Закону 
України «Про реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації» у 2019 році при-
пиняється випуск інформаційного бюлетеня Чопської 
міської ради «Чопський вісник». Дякуємо за розуміння!


