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У Чопі розіграли Кубок 
мера з волейболу та 

міні-футболу
Лютий 2018 року був насичений для Чопа спортивними 

подіями. Протягом двох тижнів були проведені змагання з 
волейболу та міні-футболу.

Обидва турніри відкрив міський голова Валерій Са-
мардак, який побажав усім учасникам успіхів у змаганнях 
і гри без травм.

Першим у Чопі розіграли Кубок мера з волейболу. 
Захід пройшов 10 лютого у спортивному залі ЗОШ №1.

У турнірі взяли участь 5 команд: «Т0300», «Прикор-
донники», «Чопська газета», «Школярі», «Батьово».

За результатами змагань кубок з волейболу вибо-
роли «Прикордонники». Другу сходинку посіла команда 
«Чопська газета», а третю «Батьово».

Наступної суботи, 17 лютого, у спортивному залі 
Чопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 імені 
Іштвана Сечені провели турнір на Кубок мера з міні-фут-
болу серед дітей 2005-2006 років народження.

Окрім очільника Чопа, із вітальним словом виступив 
головний редактор газети «Спорт тайм», експерт телепро-
грами «Час футболу» Степан Селменський, котрий поба-
жав учасникам примножувати свою майстерність і про-
фесійного зростання як гравцям.

Участь у Кубку взяли 6 команд: дві з Чопської ДЮСШ, 
дві з дитячо-юнацької спортивної школи Ужгорода, одна з 
села Горонда та одна з села Страбичово.

Команди спортивно провели час і продемонстрували 
суперницький азарт.

У підсумку перемогу виборола команда зі Страбичо-
ва, другу сходинку посіли вихованці Чопської ДЮСШ, а 
третю дитячо-юнацька спортивна школа Ужгорода.

Такі спортивні турніри у Чопі проводився втретє, 
тому в місті запровадилася ще одна добра традиція: прово-
дити зимові спортивні змагання з волейболу та міні-фут-
болу. Сподіваємося, що в подальшому  ще більше команд 
візьмуть участь у змаганнях.
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У парку триває будівництво міського водозабору
У попередніх номерах ми вже неодноразово писали про 

будівництво міського водозабору на підземних свердлови-
нах, оскільки це питання є одним із найпріоритетніших для 
нормальної  життєдіяльності міста. Що ж для цього було  
зроблено?

Черговий крок, який заклав основу для забезпечен-
ня мешканців питною водою, був зроблений восени 2017 
року, коли нарешті розпочалося будівництво міського во-
дозабору у парку. Загалом водозабір отримуватиме воду 
з 4-х підземних свердловин, котрі були пробурені у 2008 
році, і розташовані у придамбовій зоні річки Тиса. Це до-
зволить навіть у засушливу погоду уникнути перебоїв із 
водопостачанням, адже свердловини розташовані на гли-
бині 40-60 метрів, і до водозабору буде надходити підрус-
лова вода річки Тиси, яка у межах Чопа є завжди повново-
дною, на відміну від річки Латориці. 

Протягом 2017 року для спорудження було виділено 
та використано 5 млн. гривень із міського та майже 2 млн. 
гривень із державного бюджету. На сьогодні вже встанов-
лено 3 резервуари для  зберігання чистої води об’ємом 465 
м куб., добудовується приміщення насосно-фільтруваль-
ної станції, де очищення води здійснюватиметься за су-
часними європейськими технологіями. Також до роботи 
залучатимуться й 3 наявні висотні водяні башти.

На засіданні 27 сесії, котра відбулася 30 січня, були за-
твердженні зміни до цільової Програми «Питна вода 2006-
2020 роки», де для продовження будівництва міськими 
обранцями було додатково виділено ще 3,03 млн. гривень.   

Проект будівництва зареєстрований на сайті Держав-
ного фонду регіонального розвитку і є одним із найпріо-
ритетніших для Закарпатської області. За попередніми 
даними, при розподілі вільного залишку державного бюд-
жету, місто планує отримати додаткові кошти на будівни-
цтво. Про це запевнив директор Департаменту економіч-
ного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної 
адміністрації Денис Ман під час свого візиту до Чопської 
міської ради.

Паралельно зі спорудженням міського водозабо-
ру державну експертизу проходить проект будівництва 
першої частини водопровідної мережі. На грудневому за-
сіданні сесії міської ради чопські депутати уже виділили 
для цього 1,2 млн. гривень. Позитивний державний вис-
новок дасть можливість  вже цього року оголосити тендер 
на будівництво  мережі водопостачання, котра з’єднає во-
дозабір та багатоповерхівки міста від вулиць Гоголя до Йо-

сипа Бокшая. У подальшому міською радою розробляти-
муться проекти будівництва власної водяної мережі у всіх 
інших частинах Чопа, у тому числі й у районі «за мостом».

Як стає очевидно, протягом 2016-2017 років було 
зроблено чимало. І з початку 2018 року міська рада  
продовжує робити усе можливе, щоб у найближчому май-
бутньому мешканці Чопа могли отримати чисту питну 
воду з власного міського водозабору.

Реконструкція дошкільного навчального закладу «Казка»: подальша доля
Багато чуток та домислів шириться містом щодо 

довготривалої реконструкції дитячого садочку «Казка». 
На сьогодні склалося так, що він залишився єдиним ДНЗ, 
тому майже вся чопська малеча була, є чи буде його вихо-
ванцями. Немає батьків, яких би не турбувала теперішня 
ситуація,  яким би було байдуже до справ та подальшої долі 
цього важливого для всіх мешканців закладу дошкільної 
освіти. Тому доводимо до вашого відома об’єктивну та неу-
переджену інформацію, котра, маємо надію, покладе крап-
ку серед моря чуток.

Своїх перших вихованців садочок «Казка» прийняв 
ще у 1986 році. Заклад належав Львівській залізниці і 
утримувався за рахунок її коштів. Після реконструкції са-
дочку на вулиці Молодіжній та передачі загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів №1 будівлі садочку на вулиці Шкіль-
ній, ДНЗ «Казка» залишився єдиним у Чопі дошкільним 
закладом.

На той момент садок був дуже сучасним та від-

повідав усім вимогам навчальних установ. Продовжували 
опікуватися закладом шефи-залізничники. Усі підприєм-
ства допомагали чим могли, але капітальних ремонтів не 
проводилося та коштів для переобладнання залізницею не 
виділялося. Із часом місць для всіх чопських дітей стало 
не вистачати, з’явилися черги, почалися непорозуміння. У 
такому вигляді садок і був переданий до комунальної влас-
ності міста.

Ще якийсь час заклад протримався «на внутрішніх 
резервах», але проблему перенаселення потрібно було 
вирішувати. Для цього був виготовлений проект рекон-
струкції садочку та в 2014 році проведений конкурс (тен-
дер) на визначення виконавця робіт. 

Ось тут і з’явилась «злощасна» фірма зі Львова, яка 
занизила ціну з 5 до 3,5 млн. гривень та перемогла. Замов-
ником робіт було Управління освіти, культури, молоді  і 
спорту Чопської міської ради. Загалом було заплановано: 
добудувати складські приміщення, розширити будівлю 

харчоблоку, пральні, мережу дошкільного закладу, спо-
рудження сучасного спортивного залу, заміна крівлі на 
всіх сімох корпусах дошкільного закладу. 

Спочатку нічого не викликало занепокоєння, адже 
строк робіт до кінця 2017 року, часу було вдосталь. Але 
ціни виросли, хід виконання робіт належним чином не 
контролювався, підписувалися численні протоколи на 
зміну обсягів та ціни робіт. Графік виконання робіт до 
договору включав у себе тільки цифри оплати виконаних 
робіт, без переліку самих робіт. У такій ситуації велику 
роль відіграє технічний нагляд. На жаль, і вони також не 
виконали своїх професійних обов’язків.

 Не закінчивши роботи з першої черги реконструкції, 
була розпочата друга. Таким чином склалася ситуація, що 
стало необхідно вносити зміни до проекту, збільшувати 
ціну окремих робіт, і тоді ж почалися з’являтися склад-
ності. Саме у цей період протік розібраний дах, замокли 
дитячі ліжечка, зіпсувалися деякі меблі. Виникла потреба 
переробляти документацію, але підрядник чомусь не по-
спішав. Міська рада у такій ситуації, з діючим договором, 
могла тільки звертатися до підрядника і привертати його 
увагу до зростаючої проблеми. А потім скінчилися гроші 
та зникли робітники.

Не чекаючи терміну закінчення договору, був виго-
товлений перелік робіт по закінченню реконструкції, ко-
шторис на ці роботи та пройдена державна експертиза. 
Уже після нового року проведено тендер на визначення 
підрядника та укладено договір з новим переможцем. На 
сьогоднішній день роботи вже розпочалися.

 Кошторисна вартість ремонту складає майже 4,5 
млн. гривень. На грудневому засіданні сесії міської ради 
для цього ремонту було виділено 1,5 млн. гривень. Разом із 
тим у березні на засіданні сесії планується додатково виді-
лити кошти у розмірі 3 млн. гривень, що дасть можливість 
провести ремонт до початку вересня 2018 року. 

До ремонту долучилися і благодійники. Закарпатське 
угорськомовне педагогічне товариство зобов’язується до-
помогти з внутрішнім ремонтом одного корпусу садочку, 
який складається з 4 вікових груп, оновлення їх сучасними 
меблями, ремонтом харчоблоку з заміною обладнання та 
облаштування частини території поблизу цього корпусу. 
Сподіваємося, що до початку нового навчального року бу-
дівельні роботи завершаться, і повноправними власника-
ми садочку нарешті стануть наші діти.
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Що було зроблено протягом 2017 року?!
2017 рік був насичений. Протягом цього року було чи-

мало зроблено для покращення господарського та соціаль-
ного життя міста.

Житлово-комунальна сфера. Протягом усього 2017 
року, незважаючи на погодні умови, проводилася заміна 
натрієвих і непрацюючих ламп на світлодіодні у ліхтарях 
вуличного освітлення. Такий обмін дав можливість у 2,5 
рази зекономити електроенергію. Загалом упродовж року 
було встановлено 255 LED-ламп. У сквері неподалік від 
пам’ятника «Невинно загиблим жертвам Другої світової 
війни» були облаштовані 3 нові ліхтарі.

Протягом року у місті проводилися ремонті роботи 
дорожнього покриття. Проведено капітальний ремонт 
зі встановленням зливової каналізації на вулиці Темето 
та розпочато на вулиці Загородній. Проведено поточний 
ремонт на вулицях Головній, Млинній, Майстерській, 
Приозерній, Ужгородській, Спортивній, Шкільній, Бе-
регівській, Вакарова, Квітовій, Фізкультурній, Тисовій, 
Миру, Петефі, Шевченка, Берег, Прикордонній, Вербовій, 
частково Латорицькій, проспекті Залізничників, у провул-
ку Прикордонників, заасфальтовано заїзди до будинків 
на вулиці Берег, 18, проспекті Залізничників, 3 та вулиці 
Миру, 2, 4. 

У червні-липні 2017 року на вулиці Миру проводило-
ся облаштування пішохідної зони. Разом із тим у 2017 році 
у Чопі було встановлено 40 нових дорожніх знаків.

Триває ремонт житлового фонду багатоповерхових 
будинків. Зокрема, восени минулого року на проспекті 
Залізничників, 4 та провулку Прикордонників, 6 було про-
ведено капітальний ремонт покрівлі. Для цього на засідан-
ні 23 сесії було виділено 550 тисяч гривень.   

Відповідно до звернень громадян була проведена 
заміна 17 дверей. Для забезпечення горішніх поверхів во-
дою на вулиці Молодіжній, 25 та 27 встановлені підкачу-
ючі насоси.

Протягом травня-вересня 2017 року у місті було вста-
новлено 5 дитячих майданчиків: на прибудинковій тери-
торії на вулиці Пушкіна, 5, на вулиці Латорицькій, у про-
вулку Прикордонників, 6, 7, на вулиці Берег, 18 і проспекті 
Залізничників, 4, проспекті Залізничників, 2Б, В, Г і вулиці 
Миру, 21.

Проведено капітальний ремонт каналізаційної ме-
режі на вулиці Нефелейч. На вулиці Йосипа Бокшая, 5 
повністю замінено старі труби системи водопостачання та 
водовідведення. Також встановлена нова зливова каналі-
зація на вулиці Миру, 2.

Під час літніх канікул проведений ремонт системи во-
допостачання та водовідведення у загальноосвітній школі 
№1, де на третьому поверсі були облаштовані вбиральні, 
котрі протягом багатьох років не працювали. Розроблена 
проектно-кошторисна документація на заміну покрівлі у 
ЗОШ №2 імені Іштвана Сечені, яка на сьогоднішній день 
перебуває в державній експертизі. Проведений капіталь-
ний ремонт будівлі дитячої музичної школи на вулиці Го-
ловна, 21. 

Звісно, головною подією року стало будівництво 
міського водозабору у парку. Під час встановлення фун-
даменту губернатором області Геннадієм Москалем було 
закладено капсулу. На кінець року було змонтовано 3 ре-
зервуари для зберігання чистої питної води та розпочато 
спорудження насосно-фільтрувальної станції.

Чоп став першим містом, який поповнив бюджет 
міста за допомогою скульптури Леніна. На аукціоні, 
котрий пройшов наприкінці березня 2017 року, скульпту-
ру продали за майже 254 тисячі гривень. Кошти були ви-
користані для будівництва міського водозабору.

Озеленення міста. Навесні 2017 року на вулиці Голов-
ній уздовж дороги та поблизу міського Будинку культури 
висадили близько 130 сакур. Понад 160 нових саджанців 
з’явилося і на вулиці Латорицькій, Квітовій, Берег, Миру, 
на території міського парку, загальноосвітніх шкіл І-ІІІ 
ступенів №1 і №2 імені Іштвана Сечені, ДНЗ «Казка», 
комунального закладу «Чопська міська лікарня», ОСН 
«Будинковий комітет «Каштан»: верби, каштани, вільхи, 
ялинки, туї, червоні дуби, катальпи, кущі калини, гібіску-
су. У той же період у центральній частині міста висаджу-
валися квіти: чорнобривці, петунії, алісуми.

Протягом липня у центральній частині міста були 
оновлені лавиці.

Варто відмітити, що у місті протягом весінньо-оснін-
нього періоду систематично проводився покіс трави. Крім 
того, на засіданні 21 сесії була затверджена програма під-
тримання в належному стані правобережної дамби річки 
Тиса в районі міста Чоп на 2017-2019 роки. Уперше за ба-

гато років було видалено чагарники та скошена трава на 
дамбі річки Тиса. 

Позитивним моментом у боротьбі з забрудненням 
міста стало те, що на вулиці Латорицькій було ліквідоване 
стихійне сміттєзвалище, яке існувало протягом багатьох 
років. Разом із тим для потреб населення було виділено 
44 сміттєві контейнери на 1100 л та 507 баків на 120 л для 
власників будинків приватного сектору.

Для вивезення нечистот із прибудинкових територій 
будинків, які не підключені до мережі водовідведення, 
була придбана асенізаторна машина екологічного стандар-
ту Євро-5. Також для потреб КП «Водоканал Чоп» і «Чи-

Покіс правобережної дамби річки Тиса у районі Чопа в травні 2017 року

стий Чоп» силами працівників комунальних підприємств 
був відремонтований самоскид, котрий протягом багатьох 
років стояв у неробочому стані.

Восени 2017 року у місті розпочалося будівництво 
автономної котельні на твердому паливі, яка забезпечува-
тиме теплом адміністративну будівлю на вулиці Головна, 
43. І вона стала першою міською котельною, котра була 
введена в роботу після відключення централізованого те-
плопостачання. 

Соціальна сфера. На початку минулого року для 
проведення ефективної діагностики для міської лікарні 
закуплено 2 прилади: фотоколориметр і кольпоскоп. На-
весні 2017 року у Чопі запрацювала програма «Доступні 
ліки», котра надає можливість кожному мешканцю міста 
отримати безкоштовно або з незначною доплатою ліки 
за трьома категоріями: серцево-судинні захворювання, 
бронхіальна астма, діабет 2 типу. Протягом року у кому-
нальному закладі «Чопська міська лікарня» проводилися 
навчальні лекції для школярів та добродійна акція для 
майбутніх матусь: жінки отримали подаруночки для по-
логів із Австрії. 

Минуло року у міському Будинку культури почав 
працювати новий директор, за сприяння якого з’явилися 
і нові колективи. Танцювальні та вокальні ансамблі брали 
участь у міських святах, представляли Чоп як на обласних 
фестивалях і конкурсах, так і на закордонних. Крім того, 
чимало заходів проходили і в Будинку культури: відзна-
чення Дня Конституції України, Дня захисника України, 
концерти «Згадка про літо», «Єднаймося в пісні», тема-
тичний вечір «Одного разу на Хелловін», «Новорічний 
вернісаж», проведені святкові ранки для дітей військових 
частини Т0300, для дітей із малозабезпечених родин.

Також у лютому 2017 року свої двері відкрила міська 

дитяча бібліотека.
На початку минулого року у загальноосвітніх закла-

дах міста було нововведення: учнів почали привчати до 
роздільного сортування сміття. Для цього у школах та са-
дочку встановили спеціальні контейнери для паперу, пла-
стику та поліетилену. Наприкінці 2017 року найактивніші 
учасники акції були нагороджені.

Спортивне життя. У місті продовжується хороша тра-
диція: проводяться різноманітні спортивні турніри. Серед 
учасників розігрувалися Кубок мера із волейболу, шахів, 
футболу. У вересні 2017 року вперше був розіграний Ку-
бок мера з баскетболу. Також нововведенням стало прове-
дення «Козацьких забав» з нагоди Дня захисника України.

Не можемо не згадати і вихованця Чопської ДЮСШ 
Дмитра Магу, який здобув золото на Чемпіонаті України з 
боксу серед юнаків 2004-2005 і ввійшов до складу збірної 
України з боксу для участі у Чемпіонаті Європи.

Як можна побачити, 2017 рік був позитивним як для 
житлово-комунальної, так і для соціальної сфери Чопа. 

Маємо надію, що 2018 рік стане тільки кращим, і наше 
місто буде лише процвітати. 

«Новорічний вернісаж» у міському Будинку культури
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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

Шановні мешканці міста Чоп!
Доводимо до Вашого відома, що відповідно до рі-

шення №5 шістнадцятої сесії сьомого скликання у Чопі 
затверджена міська  цільова комплексна   програма   «Тур-
бота» на  2017 – 2018 роки. Її головна мета полягає у ре-
алізації державної політики у сфері соціального захисту 
населення, наданні матеріальної допомоги малозабезпече-
ним, непрацездатним, важко і хронічно хворим громадя-
нам, багатодітним і неповним сім’ям, громадянам похило-
го віку, ветеранам війни та праці, особам з обмеженими 
фізичними можливостями, у тому числі дітям-інвалідам, 
а також учасникам антитерористичної операції, поране-
ним, травмованим (або одному з членів їх сімей), сім’ям 
загиблих мешканців міста Чоп  – учасників антитерори-
стичної операції, внутрішньо переміщеним особам, іншим 
громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального 
забезпечення потребують соціальної підтримки; підтрим-
ці громадських організацій інвалідів та ветеранів, інших 
громадських об’єднань.

Шановні мешканці міста, звертаємо Вашу увагу! Якщо 
Ви маєте рідних чи близьких, сусідів чи знайомих, яким 
виповнилося 80, 85, 90, 95 і т.д. років, рекомендуємо звер-
татися до Чопської міської ради для отримання матеріаль-
ної допомоги. Для цього необхідно прийти у приймальню 
з паспортом та ідентифікаційним кодом та написати заяву.

Із повним переліком необхідних документів для от-
римання усіх видів матеріальної допомоги можна ознай-
омитися на офіційному веб-сайті міської ради у розділі 
«Нормативна база. Рішення. Міської ради» 16 сесія від 
02.11.2016 р. рішення №5 «Про затвердження  міської  ці-
льової комплексної    програми   «Турбота»  на  2017 – 2018 
рр.», у приймальні міської ради або Управлінні праці і со-
ціального захисту населення.

Інформація про надання  
матеріальної допомоги

Оголошення про  
проведення громадських  
обговорень щодо намірів 

зміни тарифу на  
централізоване  
водовідведення

До уваги громади міста!
Інформуємо, що у суботу, 3 березня 2018 року, о 15.00 

год. у приміщенні зали засідань Чопської міської ради 
відбудуться громадські обговорення щодо намірів зміни 
тарифу на централізоване водовідведення в м. Чоп, яке на-
дає комунальне підприємство Чопської міської ради «Во-
доканал Чоп».

Із деталями щодо зміни тарифів можна ознайомитися 
в аналітичній довідці на сайті міської ради за наступним 
посиланням http://chop-rada.gov.ua/archives/31648.

ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сесія сьомого скликання 
Р І Ш Е Н Н Я

від                   2018  року                    ПРОЕКТ

Про виконання бюджету 
міста за січень – грудень  2017  року 

Керуючись статтями 28,80 Бюджетного кодексу 
України та п.23 ст.26 Закону   України   «Про   місцеве   са-
моврядування   в   Україні»,   заслухавши інформацію   на-
чальника фінансового управління   про підсумки виконан-
ня бюджету міста за січень – грудень  2017 року, Чопська 
міська рада          
                                                  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста за 
січень – грудень 2017 року:

по доходах загального фонду в сумі  83 896,0 тис.грн.,
в тому числі субвенцій  39 864,5 тис.грн;      
по доходах спеціального фонду в сумі   1 585,0 тис.грн.; 
по видатках загального фонду в сумі  70 547,7 тис.грн., 
в тому числі субвенцій та дотацій 41 474,8 тис.грн.;
по  видатках спеціального фонду в сумі  12 507,0 тис.

грн.,
в тому числі субвенцій 45,0 тис.грн.
2. Додатки 1,2,3 є невід’ємною частиною даного рі-

шення.
   Міський голова                                     В.Самардак 

З додатками до рішення «Про виконання бюджету 
міста за січень – грудень  2017  року»  можна буде ознайо-
митися на офіційному сайті Чопської міської ради за по-
силанням: http://chop-rada.gov.ua/archives/taxbase/рішен-
ня-міської-ради.

ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сесія сьомого скликання 
Р І Ш Е Н Н Я

від                   2018  року                    ПРОЕКТ

Про орієнтовні терміни звітування 
депутатів Чопської міської ради 
перед територіальною 
громадою міста 

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про статус депу-
татів місцевих рад», ст. 25 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», Статуту територіальної громади 
м. Чоп, Чопська міська рада          
                                                  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити орієнтовні терміни звітування депу-
татів Чопської міської ради перед територіальною грома-
дою міста згідно додатку.

2. Депутатам міської ради у своєму звіті надати на-
ступну інформацію:

2.1. Про їх діяльність у міській раді та в її органах.
2.2. Про присутність на пленарних засіданнях і за-

сіданнях постійних та інших комісій міської ради.
2.3. Про роботу депутата міської ради з виборцями, 

особистий прийом громадян, виконання їх доручень.
3.  Письмовий та електронний звіт депутат подає осо-

бисто в Чопську міську раду не пізніше як за 10 днів до дня 
звітування, який буде розміщено на офіційному веб-пор-
талі Чопської  міської ради в мережі Інтернет. 

4. За результатами звітування депутати міської ради 
на пленарному засіданні міської ради інформують міську 
раду та її виконавчі органи щодо результатів обговорення 
їх звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями 
на адресу міської ради та її виконавчих органів, а також 
про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатсь-
кою діяльністю. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на се-
кретаря міської ради (Чолавин М.В.). 

Міський голова                                     В.Самардак 

Рішення буде розглянуте на черговому засіданні сесії 
міської ради, яке відбудеться 14 березня, тому з графіком 
звітування депутатів Чопської міської ради перед тери-
торіальною громадою міста можна буде ознайомитися на 
офіційному веб-сайті Чопської міської ради та на міських 
дошках оголошень. Нагадування про  

необхідність заповнення 
електронних декларацій

Шановні депутати Чопської міської ради!
Чопська міська рада інформує, що відповідно до ст. 

45 Закону України «Про  запобігання корупції», депута-
ти міської ради зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати 
шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національ-
ного агентства декларацію особи, уповноваженої на ви-
конання функцій держави або місцевого самоврядування 
(далі – декларація), за минулий рік за формою, що визна-
чається Національним агентством.

Оголошення про проведення конкурсу з призначення 
управителя багатоквартирного будинку, в якому не 
створено ОСББ

Чопська міська рада, в особі Відділу міського госпо-
дарства, оголошує конкурс з призначення управителя ба-
гатоквартирних будинків міста Чоп.

Особи уповноважені здійснювати зв’язок з учасника-
ми конкурсу:

Гіжан І.С. – заступник міського голови з питань жит-
лово-комунального господарства, робочий тел.: (0312) 71-
12-42, вул. Берег 2 (каб. 3)

Горинецький А.Й. – начальник Відділу міського го-
сподарства Чопської міської ради, тел. роб.0312 71 12 42,  
вул. Берег  2 (каб. 11).

Критерії оцінки конкурсних пропозицій:
- вартість послуги – 50 балів;
- рівень забезпечення учасника конкурсу матеріально 

технічною базою – 20 балів;
- наявність персоналу  – 5 балів;
- фінансова спроможність учасника конкурсу – 5 

балів;
- строки надання послуг – 10 балів;
- підвищення якості послуг та зниження їх вартості 

– 5 балів;
- наявність досвіду роботи (профільної освіти у керів-

ника) з надання послуг у сфері житлово-комунального го-
сподарства – 5 балів.

Разом 100 балів.
Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають за-

яву, у якій зазначають: 
- фізичні особи-підприємці : прізвище, ім’я, по бать-

кові, реєстраційний номер облікової картки платника по-
датків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які че-
рез свої релігійні переконання відмовилися від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника подат-
ків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і 
мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі 
за серією та номером паспорта);

- юридичні особи – повне найменування, код за ЄДР-
ПОУ.

До заяви додаються копії установчих документів, 
баланс,  довідка з обслуговуючого банку про відсутність 
(наявність) заборгованості за кредитами тощо, оригінали 
або копії яких додаються учасниками конкурсу для під-
твердження відповідності учасників кваліфікаційним ви-

могам.
Конкурсна пропозиція пронумеровується, проши-

вається, підписується уповноваженою особою учасни-
ка конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із 
зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через 
уповноважену належним чином особу чи надсилається 
поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на 
якому зазначаються повне найменування і місце знаход-
ження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по 
батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення кон-
курсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Місце подання: Чопська міська рада, м. Чоп, вул. Бе-
рег, 2, каб. №1.

Кінцевий строк подання пропозицій – до 17:00 
22.03.2018 року.

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціям: 
23.03.2018 року о 10.00 год., зал засідань Чопської міської 
ради (місто Чоп, вул. Берег, 2).


