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Наприкінці квітня Чопська міська рада отримала дру-
гий позитивний висновок будівництва ділянок мережі водо-
постачання першої черги.

Як і проект будівництва власного водозабору на під-
земних свердловинах, цей проект зареєстрований на сай-
ті Державного фонду регіонального розвитку, що дасть 
можливість залучити не лише міські, а й державні кошти. 
Для співфінансування у міському бюджеті було передба-
чено 1,2 млн. грн.

Будівництво власної мережі включатиме встановлен-
ня нових, сучасних екологічно чистих пластикових труб 
від водозабору до вулиць Гоголя і Йосипа Бокшая, що 
включає в себе значну частину жителів Чопа, оскільки на 
цій ділянці зосереджена найбільша кількість багатоповер-
хових будинків.

Міська рада продовжує розробку проектно-коштори-
сної документації для будівництва власної мережі водопо-
стачання східної та західної окраїн Чопа і мікрорайону «за 
мостом».

Розроблення проектно-кошторисної документації 
другої черги залежить від передачі залізницею наявної 
мережі водопостачання на баланс міста, що дозволить у 
значно коротший термін підключити найвіддаленіші ку-
точки міста до водопостачання. Крім того, оскільки стара 
мережа частково придатна для передачі води, але засміче-
на, то до підключення буде обов’язково промиватися.

Як стає очевидно, Чопська міська рада хоч і поступо-
во, але впевнено йде до того, щоб забезпечити місто чи-
стою питною водою.

До кінця року з державного бюджету планується от-
римати 10 млн. грн. для завершення будівництва і здачі в 
експлуатацію міського водозабору.

Незабаром у Чопі  
стартує будівництво 

власної мережі
 водопостачання
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Після затяжної зими, яка нагадала про себе замороз-
ками та снігом ще у березні, у квітні з настанням хорошої 
погоди у місті розпочалися будівельні роботи.

Для проведення робіт і виготовлення проектно-ко-
шторисної документації капітального ремонту внутріш-
ньоквартальних проїздів і пішохідних зон на вулиці Йо-

 У Чопі тривають ремонті роботи
сипа Бокшая, 1, 3, 5 на засіданні 28 сесії міські обранці 
виділили 573 тисячі гривень. Роботи стартували 14 квітня. 
На сьогодні повністю завершено встановлення бордюрів, 
нових каналізаційних люків і бруківки. Загалом ремонт 
розпочався саме з цієї прибудинкової території, оскільки 
під час заміни каналізаційної та водопровідної мережі на 

вулиці Йосипа Бокшая, 5 частина пішохідної зони була 
значно пошкоджена.

У подальшому на вулиці Миру, 21 також буде про-
ведений капітальний ремонт внутрішньоквартальних 
проїздів і пішохідних зон. Для проведення робіт уже пе-
редбачено кошти в сумі 284 тисячі.

Протягом квітня на проспекті Залізничників, 3, 4 і ву-
лиці Молодіжній, 10 був проведений капітальний ремонт 
системи водопостачання та водовідведення зі встановлен-
ням нових колодязів. Було повністю замінено старі мета-
леві труби на пластикові, встановлено нові бетонні коло-
дязі та люки. На роботи було виділено майже 529 тисяч 
гривень.

Також протягом квітня на вулиці Миру, 15 і на  Заліз-
ничників, 1 був проведений капітальний ремонт покрівлі 
будинків. На засіданні 28 сесії для проведення капітально-
го ремонту покрівлі двох будинків було виділено близько 
635 тисяч гривень. Загалом були відновлені вентиляційні 
канали і парапети, встановлено нове мембранне покриття.

Наприкінці останнього тижня квітня у місті розпо-
чався поточний ремонт вулиць Приозерної, Головної, Бе-
рег, Ужгородської, Майстерської, Млинної, Тисової, Квіто-
вої. Разом із тим незабаром буде завершений капітальний 
ремонт частини вулиці Загородньої, розпочнеться капре-
монт вулиці Миру (від перехресть з вулицями Берегівсь-
кою та Лермонтова).

У міському парку продовжується будівництво водо-
забору на підземних свердловинах: облаштовується насо-
сно-фільтрувальна станція. Відновлено роботи  з рекон-
струкції дошкільного навчального закладу «Казка».

У зв’язку з цим просимо вибачення за тимчасові нез-
ручності.Облаштування пішохідної зони на вулиці Йосипа Бокшая, 1, 3, 5

Ремонт системи водопостачання та водовідведення на проспекті Залізничників, 3, 4 Ремонт системи водопостачання та водовідведення на вулиці Молодіжна, 10

Капітальний ремонт покрівлі на проспекті Залізничників, 1 Капітальний ремонт покрівлі на вулиці Миру, 15
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В Україні з 1 квітня 2018 року стартувала медична  
кампанія по вибору свого лікаря, яка буде тривати до липня 
2018 року. Після закінчення кампанії пацієнти не зможуть 
потрапити на прийом до спеціаліста без направлення свого 
сімейного лікаря.

Як підписати декларацію з лікарем? Потрібно звер-
нутися в реєстратуру комунального закладу «Чопська 
міська лікарня», яка знаходиться за адресою м. Чоп, вул. 
Молодіжна, 12, або звернутися у відділ охорони здоров’я 
Чопської міської ради за тією ж адресою.

Наразі відділ охорони здоров’я співпрацює з розроб-
никами програмного забезпечення. За словами начальни-
ка відділу Віктора Курина, фахівці створюють продукт, що 
забезпечить зручний механізм обрання лікаря.

Щоб конкретно говорити про те, як обрати лікаря, 
треба зробити наступні кроки:

Крок 1.
Взяти з собою паспорт, ідентифікаційний код і 

мобільний телефон. Для дитини до 14 років – свідоцтво 
про народження дитини.

Крок 2.
У реєстратурі медзакладу Вам підкажуть, де можна 

підписати декларацію та нададуть список лікарів.

Крок 3.
Уповноважений працівник медзакладу (працівник 

реєстратури, медсестра або лікар) введе Ваші дані в елек-
тронну систему.

Крок 4.
На Ваш мобільний надійде СМС із кодом. Повідомте 

цей код працівнику закладу.
Крок 5.
Із електронної системи роздрукують декларацію з Ва-

шими даними. Уважно перевірте чи все вірно.
Крок 6.
Підпишіть два екземпляри роздрукованої декларації. 

Один Ви забираєте з собою, інший залишається у закладі.
Крок 7.
Працівник закладу підтверджує Вашу декларацію 

своїм електронним підписом і відправляє в систему.
Тепер Ви гарантовано зареєстровані в електронній 

системі охорони здоров’я, а значить держава направить 
кошти в медичний заклад для надання першої медичної 
допомоги. Після встановлення програмного забезпечення 
в лікарні це можна буде зробити через інтернет. Як зазна-
чив начальник відділу охорони здоров’я, можливо, у по-
дальшому навіть буде додаток для мобільного телефону.

Ви зможете звертатися до вашого лікаря з будь-якими 
питаннями, пов’язаними зі здоров’ям. Як показує світовий 
досвід, більшість проблем із здоров’ям можуть бути вирі-
шені на рівні первинної ланки, особливо у разі вчасного 
звернення. Крім безпосереднього обстеження і лікування, 
лікарі первинної ланки у разі необхідності будуть також 
видавати направлення до вузькопрофільних спеціалістів, 
виписувати рецепти на ліки, зокрема ті, які підпадають під 
програму «Доступні ліки» (безкоштовні ліки в аптеці, за 
які платить держава) та будь-які медичні довідки, напри-
клад, до школи, садочку, басейну тощо.

Тож із цих міркувань краще обирати лікаря, який 
практикує поруч із вами – це скоротить витрати часу на 
дорогу.

Нагадуємо кампанія буде тривати до липня 2018 року!
Комунальне некомерційне підприємство “Чопський 

центр первинної  медико-санітарної допомоги” пропонує 
обрати свого сімейного лікаря:

- Пляшечник А.І. — сімейний лікар (каб.20);
- Чорі М.Д. — сімейний лікар (каб.22);
- Коленко О.Ю. — терапевт (каб.21);
- Жук Н.І. — терапевт (каб.3);
- Дзюба Н.І. — лікар-педіатр (каб.30).

Як обрати сімейного лікаря?

Відбулося засідання 29 сесії VII скликання
У середу, 25 квітня, відбулося засідання 29 сесії Чопсь-

кої міської ради VII скликання.
До порядку денного було підготовлено та обговорено 

26 проектів рішень сесії, серед яких 1 додаткове питання, 1 
виключене з порядку денного, 1 направлене на доопрацю-
вання, а 4 не прийняті більшістю голосів.

Засідання розпочалося з привітання депутатів, які 
у міжсесійний період відзначали дні народження. Після 
чого представник Ужгородського РВП Ужгородського ВП 
ГУНП України у Закарпатській області Едуард Тороній 

розповів про результати діяльності Ужгородського район-
ного відділення поліції ГУНП в Закарпатській області на 
території міста Чоп у 2017 році.

Міські обранці заслухали та затвердили звіт місько-
го голови про діяльність виконавчих органів ради та про 
здійснення державної регуляторної політики виконавчи-
ми органами ради за 2017 рік, про роботу постійної комісії 
з питань житлово-комунального господарства, транспор-
ту і зв’язку, Міську програму забезпечення права дитини 
на виховання у сімейному оточенні на 2018-2025 роки, змі-

ни до Програми благоустрою м. Чоп на 2017-2018 роки, до 
Програми соціально-економічного розвитку на 2018 рік, 
до бюджету міста на 2018 рік.

Крім того, під час засідання були прийняті зміни 
у штаті міського Будинку культури, у плані підготовки 
проектів регуляторних актів у сфері господарської діяль-
ності на 2018 рік, щодо орієнтовного терміну звітування 
депутатів перед територіальною громадою, скасовані нор-
мативно-правові акти Чопської міської ради. Також були 
затверджені 10 рішень щодо земельних питань.

На доопрацювання було направлене рішення про за-
твердження міської програми «Впровадження системи ву-
личного відеоспостереження в м. Чоп на 2018-2020 роки».

Більшістю голосів не були прийняті проекти про 
фінансово-господарську діяльність комунальних під-
приємств ЧМР «Чистий Чоп» і «Водоканал Чоп», про Про-
граму фінансової підтримки комунальних підприємств 
м. Чоп на 2018-2020 роки, про відмову в затверджені 
Комплексної Програми забезпечення безпеки грома-
дян шляхом виправлення засуджених та запобігання 
вчинення ними повторних злочинів в місті Чоп на 2018 
– 2020 роки. Міським обранцям було запропоновано 
надати кошти для відшкодування збитку завданого не-
рентабельним тарифом. Незважаючи на рішення гро-
мадських обговорень щодо намірів зміни тарифу на 
централізоване водовідведення, на яких зазначалося, 
що 50% від нового тарифу компенсує міська рада, аби  
підняття не лягло тягарем на малозабезпечених мешкан-
ців, депутати не підтримали таку думку громадськості, а 
запевнили, що тариф таки необхідно піднімати до 14 гри-
вень, до економічно обґрунтованого тарифу, щоб не нада-
вати постійні дотації комунальним підприємствам. 

На засіданні 28 сесії Чопської міської ради від 14 березня 
2018 року було затверджено рішення №23 «Про орієнтовні 
терміни звітування депутатів Чопської міської ради перед 
територіальною громадою міста», у якому вказані точні 
дати звітування міських обранців. 

Згідно статті 16 Закону України «Про статус депу-
татів місцевих рад» депутат місцевої ради періодично, але 
не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати. Рада 
визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів 
місцевої ради перед виборцями.

Про час і місце звітування мешканці можуть дізна-
тися з додаткових оголошень на офіційному сайті, адже 
інформацію про час і місце проведення, письмовий та 
електронний звіт, який буде розміщено на офіційному 
веб-порталі міськради, депутат подає особисто в Чопську 
міську раду не пізніше як за 10 днів до дня звітування.

У своєму звіті міські обранці мають надати інфор-
мацію щодо своєї діяльності у міській раді та в її органах, 
присутності на пленарних засіданнях і засіданнях постій-
них та інших комісій міської ради, роботи з виборцями, 
особистий прийом громадян, виконання їх доручень.

Окремі депутати Чопської міської ради не надали або 
відмовилися повідомити дати звітування, тому у додатку 
до рішення, яке було затверджене, вони не вказані.

Жителі Чопа, слідкуйте за оголошеннями на офіцій-
ному веб-сайті, приходьте на щорічні звітування депу-
татів і задавайте їм питання.

Шановні мешканці міста, коли на чергових виборах 
будете робити свій вибір подумайте, чи варто громаді оби-
рати таких депутатів, які не хочуть звітуватися про свою 
роботу.

№
п/п

ПІБ Дата звітування

1. Адам М.Ф. 21.04.2018р.
2. Балог Б.Б. 10.03.2018р.

3. Балог О.О. 10.03.2018р.
4. Березовський О. М. 25.06.2018р.
5. Берецкі Т. Й. 10.03.2018р.
6. Бублик М.В. --------------
7. Вольський І.Л. 14.04.2018р.
8. Гіжан І.С. 21.04.2018р.
9. Голод О.В. 21.04.2018р.

10. Голубка В.В. 10.03.2018р.
11. Гурик О.Т. 10.03.2018р.
12. Дебрецені М.М. 10.03.2018р.

13. Єськін І.В. 14.04.2018р.
14. Комоні Л.Л. 10.03.2018р.
15. Лакатош В.О. --------------
16. Мартинов Г.К. 24.12.2017р.
17. Орсагош О.В. 23.06.2018р.
18. Островський І.В. 23.06.2018р.
19. Плиска В.П. 23.06.2018р.
20. Русин В.І. 21.04.2018р.
21. Сабо Е.Д. 10.03.2018р.

22. Товт І.С. --------------
23. Цар Г.В. --------------

24. Цекус А.О. 21.04.2018р.
25. Чолавин М.В. 21.04.2018р.
26. Якобчук Т.М. 23.06.2018р.

Інформація про орієнтовні графіки звітування 
депутатів Чопської міської ради
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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

ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА
 ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 19 квітня 2018 року                   № 84                  
           

Про встановлення тарифів на
послуги з центрального
водовідведення 

Розглянувши та обговоривши розрахунок тарифу на 
централізоване водовідведення на 2018 рік Комунального 
підприємства Чопської міської ради «Водоканал Чоп» від 
11.01.2018 року № 03, відповідно до статі 4 Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про 
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів 
на житлово-комунальні послуги», керуючись підпунктом 
2 пункту «а» статті 28, частини 1 статті 52, частиною 6 
статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи  протокол від 03.03.2018 року гро-
мадських обговорень щодо наміру зміни тарифу на цен-
тралізоване водовідведення в м. Чоп, виконавчий комітет 
Чопської міської ради 

ВИРІШИВ:
        1. Встановити тарифи на послуги з централізованого 
водовідведення за          1 куб.м. стоків в місті Чоп на рівні 
для:
      1.1 Населення – 10,70 грн. (з ПДВ);
        1.2 Юридичних осіб (організацій, установ, підприємств, 
бюджетних установ в т.ч.) та інших споживачів – 19,07 грн. 
(з ПДВ).
       2. Рішення набуває чинності з дня його оприлюднення 
в друкованих засобах масової інформації, а саме в газеті 
Чопської міської ради «Чопський вісник».
       3. Вважати таким, що втратило чинність рішення вико-
навчого комітету Чопської міської ради від 16 червня 2016 
року № 113 «Про встановлення тарифів на послуги з цен-
трального водовідведення».
       4. Директору КП ЧМР «Водоканал Чоп» Трут Л.Б. до-
вести дані тарифи (ціни) до відома споживачів у порядку, 
передбаченому чинним законодавством України.
      5. Контроль за виконанням рішення покласти на за-
ступника міського голови з питань житлово-комунально-
го господарства Гіжана І.С.

Міський голова                                     В.Самардак 

З доповненнями до рішення №84 від 19.04.2018 року 
«Про встановлення тарифів на послуги з центрально-
го водовідведення» можна ознайомитися на офіційному 
сайті Чопської міської ради за посиланням: http://chop-
rada.gov.ua/wp-content/uploads/2018/04/----------------.zip.

ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА
 ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

від  25  квітня  2018 року                  № 10 

Про внесення доповнень до рішення 
26 сесії 7 скликання Чопської міської
ради від 20.12.2017 року № 14

Відповідно до статті 11 та 31 та 32 Закону України 
«Про здійснення державної регуляторної політики в сфері 
господарської діяльності», враховуючи вимоги статей 
7, 10, 12, 14.1. та положень розділу ХІІ, ХІV Податкового 
кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України 
від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових 
рішень про встановлення ставок із сплати земельного по-
датку та податку на нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки, статті 26 та 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Чопська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення 26 сесії 7 скликання 

Чопської міської ради  від 20.12.2017 року № 14 «Про за-
твердження плану підготовки проектів регуляторних ак-
тів в сфері господарської діяльності на 2018 рік» шляхом 
викладення плану підготовки проектів регуляторних ак-
тів в сфері господарської діяльності на 2018 рік у новій ре-
дакції згідно додатку до цього рішення

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

 
Міський голова                                     В.Самардак 

З додатком до рішення № 10 від 25.04.2018 року «Про  
внесення доповнень до рішення 26 сесії  7 скликання Чопської 
міської  ради від 20.12.2017 року № 14»  можна  ознайомитися на 
офіційному сайті Чопської міської ради за посиланням: http://
chop-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2018/05/----------.zip.

ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА
 ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

від  25  квітня  2018 року                  № 9 

Про скасування нормативно-правових
актів Чопської міської ради

Керуючись статтями 26, 30, 31 та 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 
статті 11 Закону України «Про здійснення державної ре-
гуляторної політики в сфері господарської діяльності», 
Податкового кодексу України, статті, Закону України «Про 
доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електрое-
нергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», 
Закону України «Про поховання і похоронну справу», По-
станови Кабінету міністрів України від 30 жовтня 2013 
року № 870 «Про затвердження Типового порядку видачі 
дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови 
в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулюван-
ня дозволів», Постанови Кабінету Міністрів України від 
29.12.2003 року № 2067 «Про затвердження Типових пра-
вил розміщення зовнішньої реклами», наказу Міністер-
ства з питань житлового-комунального господарства від 
16.12.2009 року № 396 «Про затвердження Положення про 
порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян» враховуючи рекомен-
дації Закарпатського обласного територіального відділен-
ня Антимонопольного комітету України від 02.03.2018 

року № 03-14/1-рк/к, Чопська міська рада Закарпатської 
області

ВИРІШИЛА:
1. Скасувати наступні нормативно-правові акти 

Чопської міської ради:
1.1. Рішення 20 сесії 4 скликання Чопської міської 

ради від 20.09.2005 № 6 «Про поховання та похоронну 
справу»;

1.2. Рішення 26 сесії 7 скликання Чопської міської 
ради від 20 грудня 2017 року № 12 «Про внесення змін до 
Положення про порядок проведення телекомунікаційних 
мереж на території м. Чоп затвердженого рішенням 30 
сесії 6 скликання від 15 липня 2014 року № 7»;

1.3. Рішення 30 сесії 6 скликання Чопської міської 
ради від 15.07.2014 року № 6 «Про затвердження Порядку 
видачі дозволу на порушення об’єктів благоустрою Чоп»;

1.4. Рішення 19 сесії 6 скликання Чопської міської 
ради від 04.07.2013 року № 12 «Про затвердження Поло-
ження про порядок передачі квартир (будинків), жилих 
приміщень у гуртожитках у власність громадян»;

1.5. Рішення 13 сесії 6 скликання (перше засідання) 
Чопської міської ради від 13.07.2012 року № 8 «Про за-
твердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. 
Чоп та затвердження Положення про порядок оплати за 
тимчасове користування місцями розташування реклам-
них засобів у місті Чоп Закарпатської області»;

1.6. Рішення 19 сесії 6 скликання Чопської міської 
ради від 04.07.2013 року № 4 «Про затвердження Порядку і 
нормативу відрахування до міського бюджету частини чи-
стого прибутку (доходу) комунальними підприємствами 
міської ради».

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

Міський голова                                     В.Самардак 

Інформація про 
управителя 

багатоквартирних 
будинків

Шановні мешканці міста Чоп!
У зв’язку з закінченням проведення конкурсу з при-

значення управителя багатоквартирних будинків, в яких 
не створено ОСББ,  відсутністю бажаючих взяти участь 
у конкурсі та відсутніми відмовами від договору між Ви-
конавчим комітетом Чопської міської ради та КП ЧМР 
«Чистий Чоп», договір на управління багатоквартирними 
будинками, в яких не створено ОСББ в місті Чоп, між Ви-
конавчим комітетом Чопської міської ради та комуналь-
ним підприємством Чопської міської ради «Чистий Чоп» 
вважається продовженим  до 20.03.2019 року.

Шановний Приходько 
Станіславе Сергійовичу!

Чопська міська рада і колектив 18 окремого мостово-
го загону Державної спеціальної служби транспорту вій-
ськовослужбовців, працівників  щиро вітають Вас із Днем 
народження!

Це прекрасний вік, коли розум збагачений досвідом, 
а душа окрилена новими перспективами. Повсякденна 
кропітка праця вимагає від Вас самовідданості, наполег-
ливості, долання труднощів, високого професіоналізму. Із 
честю йдучи за своїм покликанням, Ви заслужили глибоку 
пошану. Бажаємо  Вам щедро сіяти знання, досвід та умін-
ня серед підлеглих, гарантуючи принципи фахової поряд-
ності та справедливості.

Від щирого серця бажаємо Вам добрих і щедрих здоб-
утків на професійній та життєвій дорозі. Нехай любов та 
повага найдорожчих Вам людей допомагає долати усі жит-
тєві випробування. Хай  не зазнають  втоми  та байдужості 
серце і розум  як найближчі  порадники у всіх  життєвих 
ситуаціях.  

Зичимо Вам міцного здоров’я, добра, довголіття,  ща-
стя,  наснаги на ціле століття.


