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Привітання з Новим роком 

та Різдвом Христовим!
Шановні мешканці міста Чоп!

Прийміть найщиріші вітання з прийдешнім Новим 
роком та Різдвом Христовим!

2017 рік був нелегким. Ми переживали взлети та 
падіння, однак не зупинялися на обраному шляху. Для 
Чопа 2017-й став знаковим, адже саме цього року розпо-
чалося втілення прагнень тисяч містян — будівництво 
власного водозабору в парку, який забезпечить якісною 
питною водою жителів міста! Тож нехай і 2018 рік стане 
сприятливим для втілення всіх благих починань на ко-
ристь громади міста.

Новорічне свято – це завжди нові надії і сподівання. 
Тож бажаємо, щоб всі прикрощі і негаразди залишилися в 
старому році, а заповітні бажання і мрії обов’язково здійс-
нилися в Новому. І від усього серця бажаємо, щоб у нашій 
країні нарешті настав довгоочікуваний мир.

Усім мешканцям Чопа зичимо достатку та родин-
ного затишку, міцного здоров’я та добробуту, бадьорого 
настрою і творчої наснаги! Хай Різдвяна зоря запалить у 
наших серцях вогонь віри та любові, надії, оптимізму та 
невичерпної енергії. 

Гарних свят та хорошого настрою!
Чопська міська рада

У Чопі новорічними вогниками запалала головна міська ялинка

У місті продовжується добра традиція: уже третій 
рік поспіль прикрашати живі дерева у центральній частині 
міста. Й у вівторок, 19 грудня, у День святого Миколая у 
Чопі відкрили новорічну ялинку.

Порадували присутніх виступи учнів загальноосвіт-
ніх шкіл №1 і №2 імені Іштвана Сечені, вихованців Чопсь-
кої дитячої музичної школи.

Запальною концертною шоу-програмою та веселими 
конкурсами чопську малечу розважали артисти міського 
Будинку культури, народний хореографічний ансамбль 
“Арабеск”, ансамбль наймолодших виконавців БК “Чупа-
чупс”. Спеціально для Миколая дітлахи підготувала вір-
шики.

Насамкінець міський голова разом із казковими пер-

сонажами запалили святкову ялинку. Крім того, очільник 
Чопа подякував усім спонсорам за допомогу подарунками.

Свято закінчилося тим, що святий Миколай спільно 
зі своїми помічниками янголами та сніжинкою подарува-
ли діткам новорічні подарунки.

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

Три роки тому, окрім прикрашання живої ялинки, у 
місті була започаткована ще одна хороша традиція: коля-
дувати та щедрувати на свято Василя. І, сподіваємося, що 
захід, який об’єднує вірян нашого багатоконфесійного Чопа 
разом, мешканці нашого міста не оминуть і в 2018 році. 

На Старий Новий рік, 14 січня, о 15.00 год. поблизу 
міської ялинки запрошуємо вихованців шкіл, садочку, 
представників організацій та всіх релігійних громад міста 
у теплому колі поколядувати та повіншувати на щасливий 
2018 рік. У разі зміни часу ми додатково повідомимо на 
офіційному веб-сайті Чопської міської ради.

Приходьте, будемо колядувати та щедрувати разом!

Чоп знову колядуватиме!
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ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
двадцядь шоста сесія сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я
від  20  грудня  2017 року                  № 9

Про міський бюджет на 2018 рік

Відповідно до п.23 ч.1 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу 
України, Закону України «Про Державний бюджет Украї-
ни на 2018 рік», міська рада  

 ВИРІШИЛА:                                               
1. Визначити на 2018 рік:
-  доходи міського бюджету у сумі 91 708,00 тис. грн., 

в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 
89 969,00 тис. грн., доходи спеціального фонду міського 
бюджету 1 739,00 тис. грн. у тому числі бюджету розвитку 
55,00 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

 - видатки міського бюджету у сумі 91 708,00 тис. 
грн. у тому числі видатки загального фонду бюджету – 83 
684,00 тис. грн. та видатки спеціального фонду бюджету – 
8 024,00 тис. грн. згідно з додатком № 2 цього рішення;

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 
6 285,00 тис. грн., згідно з додатком № 4 цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у 
сумі 6 285,00 тис. грн. згідно з додатком № 4 цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним 
розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у ро-
зрізі відповідальних виконавців за бюджетними програ-
мами у сумі  91 708,00 тис. грн.,  у тому числі по загальному 
фонду 83 684,00 тис. грн. та спеціальному фонду – 8 024,00 
тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджет-
них коштів міського бюджету  у сумі  100,00 тис. гривень. 

4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти 
згідно з додатком № 5  до цього рішення.

Затвердити субвенцію з місцевого бюджету на здійс-
нення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за ра-
хунок коштів медичної субвенції на 2018 рік  м. Ужгород в 
сумі 1 000,00 тис. грн.

5. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансу-
вання яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюдже-
ту розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

6.  Затвердити  на 2018 рік  резервний  фонд міського 
бюджету у сумі 100,00 тис. гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей  видатків 
загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх еко-
номічною  структурою: 

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.

8. Затвердити в складі видатків міського бюджету ко-
шти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 
9 972,08 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

Установити, що фінансування видатків, визначених 
додатком 7, проводиться згідно з програмами, що за-
тверджені рішеннями міської ради.     

9.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу 
України  надати право міському голові отримувати у по-
рядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики 
на покриття тимчасових касових розривів міського бюд-
жету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків за-
гального фонду, в межах поточного бюджетного періоду 
за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на до-
говірних умовах без нарахування відсотків за користуван-
ня цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця 
поточного бюджетного періоду. 

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. Розпорядникам коштів міського бюджету забез-
печити в першочерговому порядку потребу в коштах на 
оплату праці працівників бюджетних установ, відповід-
но до встановлених законодавством України умов оплати 
праці та розміру мінімальної заробітної плати, на прове-
дення розрахунків за електричну та теплову енергію, во-
допостачання, водовідведення, природний газ та послуги 
зв’язку, які споживаються бюджетними установами. За-
твердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних 
показниках для кожної бюджетної установи виходячи з 
обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12.  Установити, що до доходів загального фонду місь-
кого бюджету на 2018 рік належать надходження, визна-
чені статтею 64  Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціаль-
ного фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів 
є надходження, визначені статтею 69-1  Бюджетного ко-
дексу України.

14.  Установити, що джерелами формування спеціаль-
ного фонду міського бюджету на 2018 рік у частині фінан-
сування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного 
кодексу України.

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

15.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень 
бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування 
та джерела фінансування міського бюджету, здійснювати 
протягом 2018 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.

15.2. Вносити зміни до видатків за головними розпо-
рядниками коштів міського бюджету на 2018 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.

15.3. За обґрунтованим поданням головних розпоряд-
ників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єк-
тів та обсягів їх фінансування, капітальний ремонт, будів-
ництво або реконструкція яких проводиться за рахунок 
коштів бюджету розвитку, відповідно до проектно-кошто-
рисних документацій, до назв об’єктів та робіт, видатки на 
які передбачені в міському бюджеті на 2018 рік.

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

16. 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 за обґрунтованим 
поданням головного розпорядника коштів.               

17. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’єм-
ною частиною. 

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

 19. Рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.

Міський голова                                          В. Самардак 

З додатками до рішення № 9 від 20.06.2017 року «Про 
міський бюджет на 2018 рік»  можна ознайомитися на офі-
ційному сайті Чопської міської ради за посиланням: http://
chop-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2017/12/----------.zip.

ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА
 ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

від  6  грудня  2017 року                  № 11 

Про внесення змін до Положення про оренду
окремих конструктивних елементів благоустрою
для розміщення об’єктів соціально-культурного, 
торговельного та іншого призначення,
затвердженогорішенням 
16 сесії 7 скликання Чопської міської ради 
від 02 листопада 2016 року № 8

З метою залучення додаткових коштів у бюджет 
міста, згідно із статтями 10, 21 Закону України «Про бла-
гоустрій населених пунктів», статтею 28 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», статтями 8, 
11, 12, 34 Закону України «Про засади державної регуля-
торної політики в сфері господарської діяльності», Закону 
України «Про адміністративні послуги», відповідно до по-
станови Кабінету Міністрів України від 30.03.1994р. №198 
«Про затвердження єдиних правил ремонту і утримання 
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, пра-
вил користування ними та охорони», керуючись стаття-
ми 26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Чопська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Положення про оренду окремих 

конструктивних елементів благоустрою для розміщення 
об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого 
призначення шляхом викладення його у новій редакції 
(додаток №1) 

2. Затвердити форму типового договору надання в 
оренду окремих конструктивних елементів благоустрою 
для розміщення об’єктів соціально-культурного, торго-
вельного та іншого призначення (додаток №2).

3. Уповноважити: 
- виконавчий комітет Чопської міської ради приймати 

рішення про надання в оренду окремих конструктивних 
елементів благоустрою для розміщення об’єктів соціаль-
но-культурного, торговельного та іншого призначення;

- Чопського міського голову Самардака В.В. видавати 
розпорядження про надання в оренду окремих конструк-
тивних елементів благоустрою для розміщення об’єктів 
соціально-культурного, торговельного та іншого призна-
чення;

- Чопського міського голову Самардака В.В. від імені 
виконавчого комітету Чопської міської ради укладати та 
підписувати договори визначені п. 2 цього рішення.

4. Вважати таким що втратило чинність рішення 16 
сесії 7 скликання від 02 листопада 2016 року №8 «Про за-
твердження Положення про оренду окремих конструк-
тивних елементів благоустрою для розміщення об’єктів 
соціально-культурного, торгівельного та іншого призна-
чення».

5. Пункти 1-4 цього рішення вступають в силу після 
оприлюднення в газеті Закарпатської обласної ради та об-
ласної державної адміністрації «Новини Закарпаття» пові-

домлення про оприлюднення інформації про прийняття 
цього рішення та оприлюднення рішення на сайті Чопсь-
кої міської ради.

6. Доповнити Додаток 10 «Перелік адміністративних 
послуг, які надаються через Центр надання адміністра-
тивних послуг Чопської міської ради», затверджений рі-
шенням 11 сесії 7 скликання Чопської міської ради від 08 
липня 2016 року № 2 «Про затвердження структури, штату 
та чисельності апарату Чопської міської ради та її вико-
навчого комітету, виконавчих органів ради», наступними 
адміністративними послугами:

«136. Надання дозволу на укладення договору про на-
дання в оренду окремих конструктивних елементів благо-
устрою для розміщення об’єктів соціально-культурного, 
торговельного та іншого призначення».

7. Контроль за виконанням даного рішення покла-
сти на заступника міського голови з питань житлово–ко-
мунального господарства (Гіжан І.С.), комісію з питань 
земельних відносин та містобудування  (Комоні Л.Л.), 
постійної комісії з питань житлово-комунального госпо-
дарства, транспорту та зв’язку Голубка В.В.

Міський голова                                                             В.Самардак  

З додатками до рішення № 11 від 06.12.2017 року 
«Про внесення змін до Положення про оренду окремих 
конструктивних елементів благоустрою для розмі-
щення об’єктів соціально-культурного, торговельно-
го та іншого призначення, затвердженогорішенням 16 
сесії 7 скликання Чопської міської ради від 02 листопа-
да 2016 року № 8»  можна ознайомитися на офіційному 
сайті Чопської міської ради за посиланням: http://chop-
rada.gov.ua/w p-content/uploads/2017/12/---------- .zip.
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ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА
 ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

від  6  грудня  2017 року                  № 1 

Про виконання бюджету 
міста за січень – вересень  2017  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  2017 року, Чопська міська рада 

 ВИРІШИЛА:   
1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста за 

січень–вересень 2017 року:
по доходах загального фонду в сумі  63 007,0 тис.грн.,
в тому числі субвенцій  32 069,4 тис.грн;      
по доходах спеціального фонду в сумі  1 219,1 тис.грн.; 
по видатках загального фонду в сумі  52 794,8 тис.грн., 
в тому числі субвенцій та дотацій 32 603,0 тис.грн.;
по  видатках спеціального фонду в сумі 5 880,1 тис.

грн,.

ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА
 ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

двадцять шоста сесія сьомого скликання 
 Р І Ш Е Н Н Я

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 

З метою впорядкування та забезпечення контролю 
за розміщенням телекомунікаційних мереж, мереж зв’яз-
ку  та іншого слабкострумового обладнання в житлових 
будинках та інших об’єктах комунальної власності те-
риторіальної громади міста, на підставі Законів України 
«Про телекомунікації», «Про житлово-комунальні послу-
ги», «Про радіочастотний ресурс України», «Про засади 
державної регуляторної політики в сфері господарської 
діяльності»,  керуючись пунктом 38 частини першої стат-
ті 26, статтями 59 та 60 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», Чопська міська рада:

 ВИРІШИЛА:   
  1. Внести зміни до Положення про порядок про-

ведення телекомунікаційних мереж на території м. Чоп 
затвердженого рішенням 30 сесії 6 скликання від 15 липня 
2014 року № 7, виклавши його у новій редакції згідно до-
датку 1.

2. Затвердити договір встановлення сервітуту на 
розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та 
іншого слабкострумового обладнання в житлових будин-
ках та інших об’єктах комунальної власності територіаль-
ної громади міста Чоп згідно додатку 2.

3. Визначити  Управителів житлових будинків та ін-
ших об’єктів комунальної власності територіальної грома-
ди міста Чоп уповноваженим органом на надання погод-
ження на розміщення та   укладання  договорів сервітуту 
на розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку 
та іншого слабкострумового обладнання з використанням 
нерухомого майна комунальної власності міста з операто-
рами згідно затвердженим Положенням, договором вста-
новлення сервітуту та Методики розрахунку плати та за-
безпечити контроль за їх виконанням. 

4. Пункти 1-3 цього рішення вступають в силу після 
оприлюднення в газеті Закарпатської обласної ради та об-
ласної державної адміністрації «Новини Закарпаття» пові-
домлення про оприлюднення інформації про прийняття 
цього рішення та оприлюднення рішення на сайті Чопсь-
кої міської ради.

5.  Контроль за виконанням  рішення покласти на 
заступника міського голови з питань житлово-комуналь-
ного господарства  Гіжан І.С. та постійну комісію з пи-
тань житлово-комунального господарства, транспорту та 
зв’язку (Голубка В.В.).

 
Міський голова                                                             В.Самардак  

З додатками до рішення № 12 від 20.12.2017 року 
«Про внесення змін до Положення про порядок прове-
дення телекомунікаційних мереж на території м. Чоп 
затвердженого рішенням 30 сесії 6 скликання від 15 
липня 2014 року № 7»  можна ознайомитися на офіцій-
ному сайті Чопської міської ради за посиланням: http://
chop-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2017/12/----------.zip.

За період з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року  в 
Чопській міській раді відбулося  8 засідань сесій міської 
ради,  на яких було розглянуто 204 питання.

За період з 1 січня 2017 року по 25 грудня  2017 року в 
Чопській міській раді відбулося  46  засідань постійних де-
путатських комісій, на котрих було розглянуто 300 питань, 
із яких:

- на постійній комісія з питань бюджету та економіч-
ного розвитку – 109;

- на постійній комісії  з питань земельних відносин та 
містобудування – 89;

- на постійній комісії  з питань освіти, культури, спор-
ту, охорони здоров’я, молоді і сім’ї – 10;

- на постійній комісії з питань житлово-комунально-
го господарства, транспорту і зв’язку – 59;

- на постійній комісії з питань законності, правопо-
рядку, взаємодії з правоохоронними органами, регламен-
ту та депутатської етики – 33.

Звіт про проведену кількість засідань сесій і постійних депутатських комісій 
Чопської міської ради VII скликання за 2017 рік

Прізвище, ім’я,  
по батькові  

депутата

Кількість 
пленар-

них сесій 

Кількість  
пропущених  

сесій

%  
відвідування

 сесій

Балог Б.Б. 8 7 12,5%
Лакатош В.О. 8 7 12,5%
Адам М.Ф. 8 4 50%

Берецкі Т.Й. 8 4 50%
Дебрецені М.М. 8 4 50%
Мартинов Г.К. 8 4 50%
Сабо Е.Д. 8 4 50%
Вольський І.Л. 8 3 62,5%
Островський І.В. 8 3 62,5%
Цар Г.В. 8 3 62,5%
Цекус А.О. 8 3 62,5%
Якобчук Т.М. 8 3 62,5%
Балог О.О. 8 2 75%

Бублик М.В. 8 2 75%
Гурик О.Т. 8 2 75%
Плиска В.П. 8 2 75%

Єськін І.В. 8 1 87,5%
Орсагош О.В. 8 1 87,5%
Товт І.С. 8 1 87,5%
Березовський 
О.М.

8 0 100%

Гіжан І.С. 8 0 100%
Голод О.В. 8 0 100%
Голубка В.В. 8 0 100%

Комоні Л.Л. 8 0 100%

Русин В.І. 8 0 100%

Чолавин М.В. 8 0 100%

Прізвище,  
ім’я,  

по батькові 
депутата

Кількість  
пропущених  

засідань

Кількість 
засідань 

% 
відвідування

постійних 
 комісій

Голубка В.В. 0 9 100%

Берецкі Т.Й. 3 9 66,7%

Вольський І.Л. 4 9 55,6%

Цекус А.О. 4 9 55,6%

Бублик М.В. 7 9 22,2%

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. 1 8 87,5%

Балог Б.Б. 5 8 37,5%
Мартинов Г.К. 7 8 12,5%

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 16 100%
Гіжан І.С. 2 16 87,5%

Балог О.О. 3 16 81,3%
Островський І.В. 3 16 81,3%
Якобчук Т.М. 10 16 37,5%
Цар Г.В. 10 16 37,5%

Постійна комісія з питань бюджету та
 економічного розвитку

Прізвище, 
 ім’я,  

по батькові  
депутата

Кількість  
пропущених  

засідань  

Кількість  
засідань  

%  
відвідування

постійних   
комісій

Березовський О.М. 0 8 100%

Єськін І.В. 1 8 87,5%
Плиска В.П. 1 8 87,5%

Дебрецені М.М. 4 8 50%

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

Адам М.Ф. 0 5 100%

Гурик О.Т. 0 5 100%

Сабо Е.Д. 0 5 100%

Лакатош В.О. 5 5 0%

Товт І.С. 5 5 0%

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

молоді і сім’ї

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 № 1 від 06.12.2017 
року «Про виконання бюджету міста за січень-вере-
сень 2017  року»  можна ознайомитися на офіційно-
му сайті Чопської міської ради за посиланням: http://
chop-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2017/12/----------.zip.
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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

Головна мета — питна вода!
Чоп — місто, яке з двох боків омивається річками: з 

півдня Тисою, а з півночі Латорицею. Однак, незважаючи 
на таке вдале гідрологічне розташування, найбільшою про-
блемою нашого населеного пункту, як це не парадоксально, 
стало саме водопостачання. Кожен мешканець міста неод-
норазово стикався з проблемою, коли з кранів по декілька 
днів не текла вода, хоча через прорив недалеко від будинку 
утворилося чи не нове озеро. Буває й таке, що через кала-
мутність вода тече така, наче одразу з лікувальними гря-
зями, і навіть після кількох днів відстоювання використо-
вувати для споживання неможливо. 

Така ситуація стає цілком зрозумілою, оскільки во-
дозабір на річці Латориці побудований ще у ХІХ столітті 
призначений для обслуговування поїздів, і аж ніяк не для 
потреб населення. Тому й не дивно, що десятиліттями не 
проводилася заміна давно зношеного оснащення. Однак 
те, що підходить залізничному транспорту аж ніяк не від-
повідає санітарним нормам споживання води населенням, 
тобто вона придатна лише для технічного використання.

Для вирішення цієї наболілої проблеми було виріше-
но сфокусуватися на двох напрямках роботи. Із листопада 
2015 року керманичі Чопа ведуть перемовини з керівни-
цтвом ВСП «Ужгородська дистанція водопостачання» (на 
сьогодні вже «Центр будівельно-монтажних робіт та екс-
плуатації будівель і споруд»), РФ «Львівська залізниця», 
ПАТ «Укрзалізниця». На перших порах обговорювалося 
питання щодо передачі водозабору та водопровідної ме-
режі на баланс міста, оскільки міська рада не може виділя-
ти значні кошти на ремонт чужого майна, адже це призве-
де до нецільового використання бюджетних коштів. 
Однак для залізниці невигідно передавати ні водозабір, ні 
мережу, тому що після цього воду потрібно буде закупову-
вати уже в міста, що тягнутиме за собою значні вкладення.

Разом із тим неодноразово обговорювалося питан-
ня щодо заміни застарілого та зношеного устаткування 
на насосно-фільтрувальній станції, що покращило хоча 
б частково якість води. Проте суттєвих змін в наявному 
обладнанні не відбулося. Та сама ситуація склалася й із 
системою водопостачання. Працівниками міської ради 
неодноразово фіксувалися й актувалися витоки води, тож 
залізниці надсилалися не лише листи, а й акти з фотодо-
казами проривів. Це мало деякий вплив, оскільки взимку 
цього року працівниками ВСП «Ужгородська дистанція 
водопостачання» були проведені ремонтні роботи, однак 
наслідки ремонту, — величезні купи землі, пошкоджен-
ня тротуарного та дорожнього покриття, — робітники 
підприємства ліквідовувати не поспішають і до сьогодні. 

Крім того, з моменту проведення робіт у місті з’явилося 
ще з десяток аварійних неполадок на водопровідних тру-
бах, а відсутність техніки та працівників у підприємства, 
яке підпорядковане Львівській залізниці та надає послу-
гу з питного водопостачання, унеможливлює оперативне 
вирішення постійних проблем.

Розуміючи, що забезпечити містян якісною питною 
водою за допомогою водозабору на річці Латориці та на-
явної мережі неможливо, керівництво міста пішло іншим 
шляхом. Було вирішено  будувати власний водозабір на іс-
нуючих гідросвердловинах. Для цього ще наприкінці 2015 
року розпочалося виготовлення необхідної документації. 
Тоді ж проведена перевірка гідросвердловин з їхньою по-
дальшою промивкою. 

Після виготовлення проектно-кошторисна докумен-
тація була направлена на державну будівельну експертизу. 
І в грудні 2016 року проект «Будівництво водозабору на 
підземних свердловинах по вулиці Миру в м. Чоп» отри-
мав державний позитивний висновок.

Після цього розпочався довготривалий тендер, 
котрий міська влада оголошувала 4 рази, результатом яко-
го стало підписання договору 1 вересня 2017 року з пере-
можцем ТОВ «Торговий Дім Універсал Україна», котрий 
зголосився спорудити водозабір за 18 252 000 гривень. 

Знаковим днем для міста стало 18 жовтня. Саме цього 
дня розпочалося будівництво. Тоді ж очільник Закарпат-
ської області Геннадій Москаль заклав капсулу у майбут-
ній фундамент споруди, пообіцявши всіляко підтриму-
вати міську раду у намаганні забезпечити містян якісною 
питною водою.

«Ця капсула стане символом наполегливості, послідов-
ності та плідної праці багатьох поколінь керівників, пра-
цівників та простих мешканців, які приклали свої зусил-
ля для реалізації цього проекту», — зазначається у тексті 
капсули.

Також того жовтневого дня військовий капелан отець 
Сергій освятив землю на місці майбутнього будівництва.

Протягом тривалого часу активно ведуться пошуки 
можливих інвесторів, оскільки міська казна немає таких 
значних коштів, що потрібні для будівництва. Для створен-
ня стартового капіталу депутатський корпус на засіданнях 
сесій виділив 5 мільйонів гривень. Наприкінці 2016 року 
проект будівництва міського водозабору був зареєстрова-
ний на сайті Державного фонду регіонального розвитку, 
де отримав позитивні висновки як керівництва області, 
так і уряду країни. Загалом Чоп потрапив до переліку ін-
вестиційних програм і проектів регіонального розвитку, 
що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державно-
го фонду регіонального розвитку в Закарпатській області, 

і вже отримав понад 1 мільйон гривень. Наприкінці 2017 
року з державного бюджету було виділено ще майже 900 
тисяч гривень. Як запевнили у Кабінеті Міністрів України, 
фінансування з держбюджету буде продовжено і в наступ-
ному році. Крім того, у бюджеті на 2018 рік було закладено 
ще 3 мільйона гривень на будівництво водозабору. 

На сьогодні роботи зі спорудження тривають. Зокре-
ма, вже закладено фундамент майбутнього водозабору, на 
основу встановлено 3 резервуари для зберігання чистої 
води та продовжуються роботи з будівництва водозабору 
безпосередньо.

Крім того, зауважимо, що на державній експертизі 
знаходиться проект першої черги будівництва власної ме-
режі водопостачання. Однак на засіданні 26 сесії депутата-
ми не було прийнято зміни до міської цільової Програми 
«Питна вода 2006-2020 роки», а без затвердженої програ-
ми неможливе фінансування видатків для реалізації бу-
дівництва, а це означатиме «замороження» будівництва. 
Тож маємо надію, що уже на найближчому засіданні сесії 
у 2018 році депутати приймуть це рішення і спорудження 
міського водозабору продовжиться. 

У середу, 20 грудня, відбулося засідання 26 сесії Чопської 
міської ради VII скликання.

До порядку денного було підготовлено та обговорено 
19 проектів рішень сесії, серед яких 3 додаткові питання, а 
1 щодо внесення змін до міської цільової Програми «Пит-
на вода 2006-2020 роки» не прийняте більшістю голосів.

Засідання розпочалося з вшанування пам’яті загиб-
лого у зоні АТО військового, який був зареєстрований у 
Чопі, Андрія Сипавки.

Присутні заслухали та затвердили бюджет міста на 
2018 рік, план підготовки проектів регуляторних актів в 
сфері господарської діяльності на 2018 рік, Перелік відо-
мостей, що містять службову інформацію і ряд міських 
програм: про відзначення в місті Чоп державних та міс-
цевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат 
та інших заходів на 2018-2020 роки; про відшкодування, 
компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 
громадян міста Чоп на приміському сполученні (Ужго-
род-Чоп, Чоп-Ужгород) загального користування заліз-
ничним транспортом на 2018 рік; про надання інших пільг 

Чопська міська рада затвердила бюджет на 2018 рік
окремим категоріям громадян міста Чоп на 2018 рік; со-
ціально-економічного розвитку м. Чоп на 2018 рік. Разом 
із тим міські обранці внесли зміни до цільової Програми 
«Екологія на 2016- 2020 роки», до Програми  інвентариза-
ції  та державної    реєстрації    об’єктів   права комунальної 
власності територіальної  громади м. Чоп на 2017 – 2019 
роки, до міського бюджету на 2017 рік, до Положення про 
порядок проведення телекомунікаційних мереж на тери-
торії м. Чоп затвердженого рішенням 30 сесії 6 скликан-
ня від 15 липня 2014 року № 7, до установчих документів 
структурних підрозділів Чопської міської ради.

Крім того, на засіданні сесії було надано пільги зі 
сплати земельного податку на 2018 рік Чопському прикор-
донному загону та 7 державній пожежно-рятувальній ча-
стині Управління ДСНС України у Закарпатській області, 
упорядковано умови оплати праці міського голови на 2018 
рік та створено комунальне некомерційне підприємство 
«Чопський центр первинної медико-санітарної допомоги».

Також було прийняте 1 рішення щодо земельного пи-
тання.

Наостанок секретар міської ради наголосив на тому, 
що необхідно колегіально розглянути проекти рішень, які 
на попередніх засіданнях направлялися на доопрацюван-
ня. Тож після спільного обговорення міськими обранця-
ми було вирішено винести на розгляд чергового засідан-
ні сесії, яке відбудеться у січні 2018 року, рішення «Про 
затвердження переліку нерухомого майна територіальної 
громади міста Чоп, що може бути передана в оренду» та 
«Про внесення змін до Положення  про порядок передачі 
в оренду  нерухомого майна, що належить  до комуналь-
ної власності територіальної громади міста» із внесенням 
змін відповідно до рекомендацій депутатів.


