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ВСТУП 

 

Процес децентралізації влади, що розпочався в Україні у 2014 р., 12 червня 2020 року, 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 724-р., було утвореноЧопську міську 

територіальну громаду(далі -Чопська МТГ). Громада об’єднала вісім населених пунктів з 

адміністративним центром у місті Чоп. 

На етапі створення громада зустрілася з багатьма викликами, серед яких є:  

 відсутність загальноприйнятих пріоритетів щодо забезпечення надання базових послуг 

мешканцям Чопської МТГ. Кожен орган місцевого самоврядування, який увійшов до складу 

Чопської МТГ, до об‘єднання мав власні пріоритети розвитку та власну систему цінностей щодо 

управління ресурсами. Після об‘єднання ці пріоритети, очевидно мають бути переглянуті та 

мають бути вироблені підходи до управління «об‘єднаними» ресурсами. 

 потреба ефективного управління новими земельними, бюджетними ресурсами, які стали 

доступними для Чопської МТГ і можуть бути використані для розвитку,  

 збільшення кількості зацікавлених сторін, з якими потрібно узгоджувати прийняття рішень 

у межах Чопської МТГ. 

Ефективним засобом подолання цих викликів має стати перспективне (середньо- та 

довгострокове) планування територіальної громади. Із цією метою територіальна громада 

використовує кращі практики європейських країн щодо механізмів стратегічного планування 

розвитку за участі широкого кола зацікавлених сторін – представників різних населених пунктів, 

різних підприємств, установ та організацій, різних політичних поглядів. Такий підхід дає змогу 

вивільнити творчий потенціал громади та сформувати більш виважену, якісну політику розвитку. 

Цінність такого процесу планування полягає не тільки у змісті самого документа Стратегії, а в 

процесі його розроблення.  

Стратегічне планування є одним з найважливіших напрямів планової діяльності території в 

цілому й визначає зміст основної функції управління. Суть стратегічного планування полягає у 

виділенні істотного у всьому комплексі змін, бажаного і можливого становища територіальної 

громади у майбутньому.  

Щоб кошти, які акумулюються в бюджеті Чопськоїміської територіальної громади 

використовувались для зростання, активні громадяни громади, підприємства, установи, 

організації, структурні підрозділи Чопської міської ради протягом 2021 р. працювали над 

стратегічним плануванням розвитку громади.  

Цей документ готувався на довготривалу перспективу і опирається на реальні фінанси, які 

можна залучити. Процес його підготовки відповідав правилам громадської участі.  

Підготовка Стратегії розвитку відбувалася у відповідності з методологією, запропонованою 

програмою «U-LEAD з Європою» та іншими методиками із стратегічного планування. 

 Розробка Стратегії здійснюється з дотриманням наступних принципів:  

- об’єктивності – розробка документів на основі даних органів державної статистики, інших 

центральних і місцевих органів виконавчої влади, результатів опитувань громадської думки, з 

урахуванням реальних цілей та індикаторів (показників), яких можливо досягти та оцінити; 

- обґрунтованості та доцільності – розроблення документів на основі чітко визначених 

цілей розвитку та економічно обґрунтованих заходів та проектів, що сприяють їх досягненню із 

використанням кращого світового досвіду у сфері прогнозування економічного і соціального 

розвитку; 

- координації – взаємозв’язку та узгодженості довгострокових стратегій, планів і програм 

розвитку на державному, регіональному та місцевому рівнях;  

- відкритості та прозорості – забезпечення доступу громадськості, що передбачає 

інформування про цілі, завдання та очікувані результати та показники виконання  стратегічних та 

програмних документів, а також забезпечує всіх суб’єктів господарської діяльності необхідними 

орієнтирами для планування власної виробничої діяльності;  

- паритетності – створення рівних можливостей для висловлення позицій всіх сторін під час 

розроблення та реалізації відповідних документів;  

- сталого розвитку – забезпечення розвитку громади для задоволення потреб нинішнього 

покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь під час розроблення та реалізації 

відповідних документів.  



Методологія розглядає сталість (сталий розвиток) і соціальну інтеграцію як основні принципи 

місцевого розвитку.  

Сталий розвиток має в своїй основі чотири ключові мети: 

 • суспільний прогрес та рівність; 

 • стабільне економічне зростання; 

 • захист навколишнього середовища; 

 • збереження природних ресурсів.  

Створений разом з громадою стратегічний план, незалежно від особистісних якостей 

керівників або політичної ситуації, спрямовується на покращення стандартів життя, зміцнення 

місцевої демократії, виховання суспільно-активних громадян. 

10 грудня 2020 року Чопська міська територіальна громада в рамках Програми «ULEADз 

Європою» перемогла у відборі громад для надання підтримки у розробці Стратегій розвитку. 

Загалом організатори отримали 183 заявки, з яких обрали 48 переможців, серед котрих і Чопська 

МТГ. 

Нашій громаді допомагали експерти «U-LEAD з Європою». Протягом року вони надавали 

консультації онлайн. Загалом повністю курували процес написання стратегій розвитку територій 

від створення робочої групи до моменту затвердження вже готового документу. 

Стратегія розвитку Чопської міської територіальної громади  до 2027 року (далі – Стратегія) є 

документом, що визначає тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку 

громади, стратегічні та оперативні цілі, пріоритети розвитку громади на відповідний період, 

основні завдання, етапи та механізми їх реалізації, систему моніторингу та оцінки 

результативності.  

Розробка Стратегічного плану розвитку Чопської міської територіальної громади розпочалася 

зі створення Робочої групи, яка затверджена розпорядженням Чопського міського голови від  

14.01.2021 року  № 6. 

Було обговорено галузеві SWOT-аналізи, запропоовано сценарії розвитку громади. Залучення 

ділових кіл до розробки проекту стратегії відбувалося на всіх етапах, одночасно найбільш активне 

залучення представників бізнесу відбувалося на етапі визначення смарт-спеціалізації та під час 

роботи групи з економічної тематики. За результатами засідань були сформовані за пропозиціями 

бізнесу певні стратегічні цілі, спрямовані на вдосконалення розвитку економіки.  

Широке коло громадськості могло долучитися до розробки Стратегії через опитування на веб-

сайті Чопської міської ради,  мережі Фейсбук та безпосередньо під час збору аналітичних даних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ І 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ 
 

Підготовка стратегічного плану відбувалася у відповідності до методології, 

запропонованої програмою для України з розширення прав і можливостей на місцевому 

рівні, підзвітності та розвитку U-LEAD (Ukraine – Local Empowerment, Accountability 

and Development Programme) та Закарпатським регіональним відділенням Асоціації 

міст України. 

Методологія розглядає сталість  (сталий розвиток) і соціальну інтеграцію як основні 

принципи місцевого розвитку, - як це викладено в таблиці. 
 

Таблиця 1. Принципи місцевого розвитку 
Відповідальне управління навколишнім 

середовищем та раціональним використанням 

природних ресурсів 

Здорова і справедлива громада 

 покращення обізнаності щодо обмежених 

природних ресурсів та 

небезпеки для середовища проживання 

 поліпшення середовища проживання, 

важливі природні ресурси зберігаються для 

майбутніх поколінь 

 забезпечення різних потреб усіх громадян через 

сприяння особистому благополуччю та соціальній 

інтеграції 

 Забезпечення рівних шансів для всіх 

Стала економіка Практика належного управління 

 створення сильної, динамічної і сталої 

економіки, яка забезпечує процвітання  

 створення  рівних економічних можливостей 

для всіх. Екологічні втрати компенсують ті,  хто їх 

спричиняє.  Ефективне використання ресурсів 

стимулюється 

 постійне вдосконалення ефективного управління із 

залученням творчості та енергії громадян 

 

Залучення широкого кола громадян до творення стратегічного плану розвитку Чопської 

МТГ дозволяє, ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи усунення проблем громади, 

забезпечити налагодження діалогу між громадськістю та владою. При цьому однією з основних 

складових процесу планування  є обов’язкова участь у ньому усіх активних та зацікавлених 

представників громади. Розроблена таким чином  стратегія відображає інтереси усіх громадян, а 

тому сприймається громадою як «своя». Створений разом з громадою стратегічний план 

незалежно від особистісних якостей керівників, або політичної ситуації спрямовується на 

покращення стандартів життя, зміцнення місцевої демократії, виховання суспільно-активних 

громадян – патріотів своєї громади. 

Розпорядженням Чопського міського голови від  14.01.2021 року  № 6 була сформована 

Робоча група з підготовки Стратегії розвиткуЧопської міської територіальної громади. 

Організаторами було створено заявку у формі Google  та розміщено оголошення щодо 

приєднання громадян до робочої групи. У заявці зазначався пункт щодо ідеї розвитку громади, що 

стало ключовим індикотором відбору членів робочої групи.  

Таблиця 2. Учасники Робочої групи з підготовки Стратегії 

 

1 

Самардак Валерій Володимирович голова робочої групи, міський голова 

 

2 

Мікулін Віктор Петрович 
 

заступник голови робочої групи, заступник міського голови 

3 Чебан Тетяна Василівна Координатор робочої групи, начальник відділу економіки та 

інвестицій Чопської міської ради 

4 Абрамова Наталя Федорівна Секретар робочої групи, Начальник фінансового управління 

5 Цар Галина Василівна Секретар міської ради 

6 Гіжан Ігор Степанович заступник міського голови 

7 Сергієнко Вікторія Юріївна Заступник голови робочої групи, Керуючий Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету 

8 Ряшко Марина Вікторівна Начальник Управління праці і соціального захисту населення 

9 Лугова Марія Орестівна Начальник Управління освіти, культури, молоді і спорту 



10 Фронощук Володимир  

Сергійович 

Начальник відділу державного архітектурно-будівельного 

контролю 

11 Дробот Сергій Сергійович Т. в.о. начальника відділу – головний архітектор відділу 

архітектури та містобудування 

12 Курин Віктор Михайлович Начальник відділу охорони здоров’я 

13 Голод Олександр Володимирович Начальник відділу земельних відносин 

14 Банго Лівія Берталомеєвна Староста Есенського старостинського округу 

15 Біро Олександр Андрійович Староста Соловківського старостинського округу 

16 Маломка Галина Юріївна Староста Тисаашванського старостинського округу 

17 Філіп Володимир Володимирович Староста Червонівського старостинського округу 

18 Фролова Вікторія Василівна Депутат Ужгородської районної ради 

19 Балог Оскар Оскарович Депутат Чопської міської ради Ужгородського району (за згодою) 

20 Віктор Янковський представник Чопського прикордонного загону Західного 

регіонального управління Державної Прикордонної служби 

України 

21 Пігуляк Микола Миколайович Головний Архітектор Закарпатської області(за згодою) 

22 Палко Василь Емерихович Директор ТОВ «ПАКОБО» 

23 Гаргай Роман Менеджер з пакування ТОВ "БЛІЦАРТ ПРОДУКЦІОН" 

24 Костур Максим Михайлович Директор ТОВ "БЛІЦАРТ ПРОДУКЦІОН" (за згодою) 

25 Паращинець Марина Заступник директора керуючої компанії індустріального  парку 

«Соломоново» ТОВ «Сезпарксервіс» 

26 Царенко Ігор Анатолійович Генеральний директор  ПРАТ "ЄВРОКАР" 

( за згодою) 

27 Явін Андрій Сергійович Фізична особа- підприємець 

28 Бабинець Віктор Васильович Фізична особа-підприємець 

29 Белович Олена Василівна ГО "КЛУБ ПЕНСІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА УГОРСЬКОЇ 

КУЛЬТУРИ МІСТА ЧОП" 

30 Вересюк Катерина Іванівна ГО «КЛУБ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ МІСТА ЧОП» 

31 Півсе Ференц Федорович Член виконавчого комітету Чопської міської ради Ужгородського 

району 

 

Підготовка стратегічного плану розпочалася з проведення соціально-економічного аналізу, 

який включав у себе:  

 дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку сукупності населених 

пунктівЧопської МТГ за попередній період, дослідження оточення (зовнішнього середовища) та 

оцінка можливостей розвитку громади, 

 проведення у січні – березні  2021 року опитування 236 мешканців та 26 представників 

бізнесу. 

22 січня 2021року в залі засідань Чопської міської радивідбулося першезасідання робочої 

групи на якому було обговорено план підготовки Стратегічного плану розвитку Чопської міської 

територіальної громади. 

22 квітня2021 року у залі засідань Чопської міської ради відбулося друге засідання робочої 

групи з розробки Стратегічного плану розвитку Чопської міської територіальної громади за он-



лайн участю експерта з розробки стратегії місцевого розвитку Програми “U-LEAD з Європою” 

Зеновія Сірика. 

Під час засідання представник Програми “U-LEAD  з Європою” ознайомив присутніх зі 

SWOT-аналізом. Також було проведено практичну вправу: учасники робочої групи розділилися 

на 4 команди, кожна з яких описала певну характеристику громади: “Можливості”, “Сильні 

сторони”, “Слабкі сторони”, “Ризики”. 

Під час заключної частини заходу було обговорено формування стратегічного бачення. 

Присутні висловили свою думку щодо того, яку вони бачать громаду через 25 років. 

7 липня 2021 року , у залі засідань Чопської міської ради відбулося третє засідання робочої 

групи з розробки Стратегічного плану розвитку Чопської міської територіальної громади 

• презентація та обговорення результатів стратегічного аналізу громади, 

• формулювання та обговорення прогнозів та сценаріїв розвитку громади,  

• формулювання стратегічного бачення, 

• проведення SWOT-аналізу – ідентифікація факторів SWOT. 

На основі напрацювань засідання Робочої групи був розроблений проект SWOT-матриці – 

проведений аналіз взаємозв’язків факторів SWOT через матрицю SWOT/TOWS та підготовлені 

базові аналітичні висновки щодо порівняльних переваг, викликів та ризиків розвитку Чопської 

міської територіальної громади. 
 

8 жовтня 2021 року відбулося четверте засідання членів Робочої групи, під час якого: 

• узгодили кількість проєктів та їх розподіл у розрізі стратегічних цілей та завдань Стратегії; 

• активно працювали у групах, а саме: визначали доцільність та пріоритетність проєктів 

розвитку кожної стратегічної цілі; 

• аналізували фінансове забезпечення виконання завдань Стратегії; 

• знайомилися з порядком здійснення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) проєкту 

Стратегії розвитку громади та Плану заходів з її реалізації; 

• обговорювали систему моніторингу та оцінки якості виконання Стратегії; 

• також визначали порядок проведення громадських презентацій та інших кроків, які 

необхідно здійснити для ухвалення Стратегії на сесії Чопської міської ради. 

9 листопада 2021 року на громадській консультації було представлено проект Стратегії 

розвитку Чопської територіальної громади на 2021-2027 роки та рекомендовано до затвердження 

на сесії Чопсько міської ради. 

________ 2021 року на черговій сесії Чопської міскої ради ради було затверджено Стратегію 

розвитку Чопської територіальної громади на 2021- 2027 роки. 

Усі засідання Робочої групи проводилися у відкритому режимі, тому всі охочі мали 

можливість брати участь у розробленні Стратегічного плану. 

Координували роботу та забезпечували технічний супровід розробки Стратегії розвитку 

начальник відділу економіки та інвестицій Чопської міської ради Тетяна Чебан та начальник 

відділу ДАБК Володимир Фронощук. Методичне забезпечення, експертний аналіз даних і 

результатів досліджень, надання консультаційних послуг з питань стратегічного планування 

забезпечували: 

• Зеновій Сірик- експерт з розробки стратегії місцевого розвитку Програми “U-LEAD з 

Європою”; 

•  Микола Сюсько-керівник Закарпатського офісу “U-LEAD з Європою”; 

•Олег Лукша - виконавчий директор Закарпатського регіонального відділені Асоціації міст 

України. 

 

 

РОЗДІЛ ІІ 

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ 

Чопська міська територіальна громада утворена 12 червня 2020 року шляхом об'єднання 

Чопської міської ради та Есенської, Соловківської, Соломонівської, Тисаашванської і 

Червонівської сільських рад Ужгородського району 

До складу громади увійшли населені пункти: місто Чоп, село Червоне, село Есень, село 

Петрівка, село Соловка, село Соломоново, село Тисаашвань, село Тисауйфалу з адміністративним 

центром у м.Чоп Ужгородського району Закарпатської області. 



Чопська міська  територіальна громада розташована за 24 км від обласного центру 

Закарпатської області - міста Ужгород та займає площу 8410 га, з населенням 15605  мешканців, у 

тому числі у  м.Чоп – 8819 осіб. 

 

 

Мал.1. Мапа Чопської міської територіальної громади Ужгородського району 

 

 

 

Історична довідка 

Місто Чоп. 

Перші письмові згадки про Чоп відносяться до 1281 року. Походження назви міста 

пов’язується з прізвищем феодального володаря села – поміщика Чапі (Chapy, Csapy). 

Легенда про виникнення міста: 

У замку, що знаходиться на березі річки Тиса, жив Міцбан з жінкою і зі старою тіткою. Його 

жінка була вагітною, коли Міцбану слід було йти на війну. Одного разу одна жебрачка зі своїми 

синами-близнюками просила гроші від вагітної жінки, але горда пані замість того, щоб дати їй на 

їжу, грубо відмовила: „Геть звідси! У порядної жінки не може бути двійний зародок!” Від відчаю 

жебрачка прокляла вагітну жінку: „Якщо ти сумніваєшся у моєму благословенні, то нехай Бог 

дасть тобі відразу семеро дітей!” Доля дала жінці Міцбана семеро хлопчиків. Пані дуже 

злякалась, тому що тоді мати семеро близнюків вважалось гріхом. На пораду старої тітки шестеро 

дітей жінка поклала у корзину із рогожі і вкинула у річку Тису. Один рибалка знайшов дітей, 

відніс додому і з сином виростив їх. Їм минуло шістнадцять років, коли Міцбан повернувся з 

війни і влаштував велике свято. На свято пішли хлопці і, співаючи, розповіли свою історію життя. 

Жінка злякалась і знепритомніла. Коли прокинулась, відразу розповіла про свій вчинок. Чоловік 

зрадів синам і від радості подарував їм маєтки, на честь їх імен назвали такі села: Лоня (Lónya), 

Саловка (Szalóka), Есень (Eszeny), Ашвань (Ásvány), Чоп (Csap), Струмківка (Szürte) і Телек 

(Telek). Стару тітку прив’язав до хвоста коня, на спину повісив таблицю з написом: „Е сень” („Це 

сміття”, „E szenny”) і тяг по селу, доки тітка не розірвалася на шматки. 

До XIV-XV століть село називалося по-різному: „Chap” і „Chop”. У 1427 році на селі 

проживало 26 кріпацьких сімей. 



Зростання феодального закріпачення селян і постійне збільшення повинностей посилювало 

антифеодальну боротьбу селянства. В 1514 році жителі Чопа разом з селянами всієї Угорщини 

взяли участь у селянській війні в загоні Петра Боршваї. Середина XVI століття – вимирає сім’я 

Чапі. У 1675 році Чоп дарують феодалам Вечеї у „вічне володіння”. 

У відповідь на посилення експлуатації і панування Габсбургів на Підкарпатті ще з більшою 

силою спалахували антифеодальні виступи та національно-визвольна боротьба. В цій боротьбі 

брали участь і жителі села Чопа. Зокрема, вони були активними учасниками Токайського 

повстання 1697 року та визвольної війни 1703-1711 років. Більш швидкий розвиток почався після 

австро-угорської буржуазної революції 1848-1849 років та скасування кріпацтва, з початком 

розвитку капіталістичних відносин. 

З 1870 року почалося будівництво залізниці, яка проходила і через Чоп. В останні три 

десятиріччя XІХ століття стали до ладу залізничні лінії, які зв’язували Підкарпаття з Галичиною і 

центральною Угорщиною і, зокрема, Чоп з Ужгородом та Береговим. З побудовою в 1872 році 

залізничної станції Чоп став важливим транспортим вузлом. 

Починається швидкий ріст населення та промисловості. Якщо у 1869 році до часу 

виникнення залізничного вузла населення нараховувало 902 чоловіки, то вже у 1880 році 

проживало 1187 чоловік. У 1900 році 227 працювало в сільському господарстві, 153 – на 

залізничних підприємствах, 113 – на цегельних заводах і нафтоочисному підприємстві, 24 було 

зайнято торгівлею. У 1910 році населення складало 2318 чоловік. 

З перемогою в Угорщині в березні 1919 року пролетарської революції в Чопі створюються 

місцеві органи Радянської влади, а також і жупний директоріум Ужанського комітату.  

10 квітня 1919 року відбулися вибори до місцевої і жупної Рад робітників, солдатів і селян. 

Ще в березні чеські війська зробили спробу напасти на Чоп, але були відбиті. Для запобігання 

новим нападам окупантів на Закарпаття сюди були надіслані частини 5-ї Угорської Червоної 

дивізії та почалося формування частин 65-ї Русинської Червоної бригади. 

4 червня 1920 року – тріанонський мир – Чоп приєднують до Чехословаччини. Між 1920-

1938 роками – Чоп у межах Чехословаччини належить до Cловаків. 

Наприкінці 30-х років у Чопі працювали: нафтоочисна установка, цегляний завод, паровий 

млин, електростанція. Активно велося будівництво громадських будівель – школи, лікарні. 

10 листопада 1938 року Чоп вступає угорська королівська армія. У 1938-1944 роках – Чоп 

знову частина Угорщини. 

Чисельність населення станом на 1940 рік складає 3371 чоловік. Серед етнічних груп 

населення виділяються угорці – 3236 чоловік, словаки – 40 чоловік, русини – 32 чоловік, німці – 

11 чоловік, інші – 52 чоловік. 

28 жовтня – 23 листопада 1944 року – облога Чопа. 28 жовтня 1944 року радянські війська 

підійшли до Чопа. Окремі райони Чопа кілька разів переходили з рук у руки. Остататочно Чоп 

було визволено лише 23 листопада 1944 року. 

Відступаючи, фашисти завдали жителям Чопа великої шкоди. Після визволення села тут 

уціліло не більше 30 відсотків будинків. Вщент були зруйновані вокзал, пристанційні залізничні 

будівлі, депо, перевалочна база, водокачка, дуже пошкоджений цегельний завод. Протягом 1946-

1976 років лінія Чоп-Батьово, а потім й інші лінії були переведені на широку колію. 

29 червня 1945 року – радянсько-чехословацький договір – Чоп приєднують до Української 

РСР (Закарпатська область). Між 1945-1991 роками – Чоп у межах Радянського Союзу належить 

до УРСР. 

1957 рік – Чоп віднесено до розряду міст. Станція Чоп стала однією з найпотужніших у 

колишньому СРСР і в окремі роки переробляла до 60 млн. тон вантажів на рік.  

Протягом 70-90-х років минуло століття станцію Чоп реконструйовано. На місці старих 

виникли нові: з ремонту окремих секцій тепловозів і електровозів, ремонту електроапаратів і 

електроустаткування, ремонту паливної арматури тощо. Стали до ладу нові підприємства: вагонне 

депо, пункт перестановки вагонів з вузької колії на широку вітчизняну, пункт технічного огляду 

вагонів, механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт, новий вокзал. На 

привокзальній площі виросли багатоповерхові тридцятидвохквартирні будинки, універмаг, готель 

„Україна”, ресторан „Карпати”, гастроном, книжковий магазин, критий ринок, магазин „Малятко” 

та спеціалізований магазин подарунків і сувенірів. 

Станція Чоп стала однією з найпотужніших у колишньому СРСР і в окремі роки 

переробляла до 60 млн. тон вантажів на рік. 



Починається швидкий ріст населення. У 1970 році населення нараховувало 5000 чоловік, то 

вже у 1979 році проживало 7503 чоловік. У 1989 році населення складало – 9600 чоловік. 

Після розпаду Радянського Союзу і з початком формування незалежної Української 

держави, місто відчуло на собі негативні процеси перехідного періоду: спад виробництва, розрив 

сталих економічних зв’язків. Зафіксовано зменшення обсягу перевезень, скорочення кількості 

працюючих. З 1991 pоку – частина незалежної України. 

В 1992-1993-у роках створилося кілька потужних спільних підприємств, які займалися 

митно-ліцензійним і транспортно-експедиційним обслуговуванням вантажів, які перетинали 

кордон України. Зросло надходження до міського бюджету, кошти якого використовувалися на 

житлове будівництво, благоустрій, соціальні програми. В зв’язку зі зміною законодавства, згадані 

підприємства у 1997 році фактично припинили свою роботу. Починаючи з 1999 року намітився 

ріст економічних показників підприємств залізниці, яка почала вкладати значні кошти у розвиток 

інфраструктури міста /за 1999-2000 роки – понад двадцять млн. гривень/. 

Значні надії покладають на повномаштабну реалізацію проекту Спеціальної економічної 

зони „Закарпаття” частина, якої знаходиться в межах міста Чоп та будівництво річкового порту на 

р.Тиса. 

В травні 2003 року місто отримало статус міста обласного підпорядкування. Це дозволили 

збільшити фінансові вкладення в розвиток соціальної інфраструктури. Розпочалися і надалі 

тривають довгострокові програми по ремонту і докорінній реконструкції комунальних мереж, 

впорядковується територія. Значна увага приділяється освітнім, культурним, соціальним 

питанням. 

З кінця 2020 року відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 

2020 р. № 712-р. «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Закарпатської області» утворена Чопська територіальна громада (Чопська 

ТГ) шляхом приєднання сільських рад:  Есенська (Ужгородський район), Соловківська 

(Ужгородський район), Соломонівська (Ужгородський район), Тисаашванська (Ужгородський 

район), Червонівська (Ужгородський район) до міста обласного значення Чоп. 

До складу Чопської міської ТГ входять населені пункти: місто Чоп, село Червоне, село 

Есень, село Петрівка, село Соловка, село Соломоново, село Тисаашвань, село Тисауйфалу. 

 

Село Червоне – село в Україні, в Ужгородському районі Закарпатської області. 

У 1920-х роках чехословацька влада створила штучне поселення для відпочинку місцевої 

громади вздовж Тиси. Його територія належала колишньому хутору Szalánci. З 1927 року тут 

поселяють русинів. На початку 1940-х років угорські родини оселилися на вулиці Онча. 

У 1946 р. переселенці з Верховини перевезли в Червоне чудову дерев’яну готичну церкву з 

Дулова Тячівського району. 

На жаль, споруду не відновили на новому місці, а просто використали як матеріал для 

спорудження молитовного дому і невеликої фари для священика. Фундамент виклали з каменю 

без розчину. Стіни мали каркасну конструкцію із заповненням брусами, зовні обшиту дошками, а 

всередині поштукатурену глиною по дранці. Стелю утворювала обшивка з дощок, набита на 

бруси перекриття. Дахи мали етернітове покриття. 

Вежу не будували, щоб не привертати уваги органів радянської влади до спорудження 

церкви. Перевезенням церкви займався куратор Іван Кемінь, а спорудження очолював майстер 

Сокол. З місцевих помічників люди пам’ятають Василя Симулика та Юрія Гомечка. У 1947 р. 

церква Різдва пр. Богородиці вже діяла. Василю Симулику вдалося дістати маленькі дзвони із уже 

закритої дзвонарні Ф. Егрі. Пізніше купили один більший дзвін. 

Наприкінці 1980-х років син Василя Симулика Володимир, що був заступником голови 

церковного комітету, вирішив відремонтувати фару. 

З великими труднощами отримав дозвіл місцевої влади, сам завіз дерево і сам упродовж 

місяця у 1988 р. зробив під виглядом ремонту повну реконструкцію будинку та ще й обмурував 

дерев’яну споруду цеглою. Після цього успіху Володимир Симулик запропонував громаді 

збудувати церкву, і люди радо погодилися. Знову довелося маскувати справу під ремонт. Акт 

обстеження стану дерев’яної церкви склали 26 травня 1988 р. Районний архітектор В. Б. Бабак 

підготував план реконструкції, що зводилася до заміни попсованих частин та прибудови вежі із 

шпилястим завершенням, а перечинський інженер М. Ф. Мигович склав кошторис робіт. Всю 



організаційну та будівельну роботу взяв на себе Володимир Симулик, який розробив форму 

церкви та вежі, а головним помічником був Василь Вакаров з Ізи. 

З 1989 до 1992 р. довкола дерев’яної споруди вимурували нову цегляну церкву базилічної 

форми, а дерев’яну розібрали. Настінне малювання в новій церкві виконав В. Якубець. Збереглася 

проста каркасна дерев’яна дзвіниця. Головою церковної громади під час будівництва був Ю. М. 

Плиска, а служив у храмі о. Михайло Бобик. 

12 червня 2020 року село ввійшло до складу Чопської міської територіальної громади. 

Станом на 1989 рік у селі проживало 1093 особи, серед них — 567 чоловіків і 526 жінок. 

За даними перепису населення 2001 року у селі проживало 869 осіб. 

Село Есень — село в Україні, в Ужгородському районі Закарпатської області. Населення 

становить 1677 осіб (станом на 2001 рік). 

Перша писемна згадка про поселення — 1248 рік. Король Ласло ІV Кун передає Есень у 

власність угорських дворян Бокшевих. Шимон Бокшев спорудив земляний замок з дерев’яними 

укріпленнями, під захистом якого розвивалося село. 

У 1270 році село мало назву Ezen, в 1414 році — Kysezen. 

Після татарської навали тут була побудована укріплена фортеця, яка, ймовірно, була 

знищена після 1676 року. 

У 1411 році село було власністю родини Чапі. 

Єсеньське укріплення (біля с. Єсень — Яворово, Ужгородський район) було зведене 

Шімоном, із давньоугорського знатного роду Бокшів, за часів угорського короля Ласло IV. 

Комплекс захисних споруд зайняв верхівку «Палацового» пагорбу (Kastely — domb, з угор. — 

палацовий пагорб) у місці злиття Тиси та її притоки Чоронди, на відстані 36 км від Унгвара в 

південному напрямку і приблизно стільки ж на захід від Мукачева. Цілком можливо, що фортеця 

у такому стратегічному місці могла бути збудована з метою здійснення контролю за 

навколишньою територією та рівнинним сухопутним проходом між непролазними у часи 

середньовіччя болотами Сернє — мочару та повноводним руслом р. Тиси. Головна оборонна 

споруда оточена глибоким ровом та «паланком», спорудженим на валу. Довгий час Єсеньське 

укріплення було центром земельних володінь родини Бокші, поступово коло нього розрослося 

поселення Єсень (с. Яворово). Час припинення функціонування фортеці невідомий. Топонім 

«Палацовий» пагорб і сьогодні побутує в місцевого населення. У вітчизняній історичній 

літературі відсутня інформація по цій пам’ятці. У 2006 р. на ній археологічні дослідження 

здійснювала експедиція Закарпатської філії рятівної археологічної служби (Бандровський О. Г., 

Кобаль Й. В.). Колишня назва населеного пункту — село «Яворове». 

12 червня 2020 року село ввійшло до складу Чопської міської територіальної громади. 

 

Село Петрівка — село в Україні, в Ужгородському районі Закарпатської області. 

Село засноване у 30-х роках переселенцями з Великоберезнянщини, Міжгірщини і 

Хустщини, що купили землі на півдні Ужгородщини, що в той час ще входила до складу Австро-

Угорської імперії, аж до Другої світової війни, коли землі були конфісковані більшовиками. 

Наприкінці 1930-х було закладено цвинтар, на ньому встановили хрест і дзвіницю. У 1936 на 

цьому ж місці збудовано дерев’яну церкву, що була зруйнована в 1950 році. Та невдовзі громада 

відбудувала нову з вальків, що теж була зруйнована радянською владою в 1967 році. Після 

здобуття Україною незалежності у 1991 році громада почала збирати кошти на відбудову нової 

церкви. Відбудова завершилася у 1992 році і була результатом співпраці православної та греко-

католицької громад, що зараз спільно використовують церкву. 

У 1936 р. на місцині Сернєгат було споруджено невелику дерев’яну церківцю, очевидно, 

каркасної конструкції і куплено дзвін, вилитий 1937 р. Ф. Еґрі. 

Головними майстрами були Глеба, що прийшов із с. Бабичі, та Микола Скунць, виходець із 

Міжгір’я. У 1937 році на кошти перших переселенців придбано дзвін, вилитий у селі Малі Геєвці 

у знаменитого майстра по виготовленню дзвонів Ференца Егрі. У 1948 році жителі села дізнались, 

що радянська влада хоче забрати дзвін у село Добронь, на потреби колгоспу. Жителі села 

переховували дзвін по своїм хатам, допоки не дали дозвіл на його встановлення у 1952 році. 

Церкву розібрали в 1950 p., але люди добилися дозволу на відбудову і господареві, який 

узяв дерево з церкви, довелося його повернути. Церкву поставили на новому місці, на кладовищі і 

тоді ж почали довкола дерев’яної споруди будувати нову церкву з вальків на кам’яному 



фундаменті, а черепичний дах мала увінчати маленька вежка. Усе це розгнівало районне 

керівництво. 

Одного дня 1967 р. в селі десантувалися місцеві начальники з кагебістами, і церкву було 

зруйнувало трактором. На цвинтарі лишилася простенька дерев’яна дзвіниця. Новий мурований 

храм збудовано спільно греко-католицькою та православною громадами, по боках фронтону 

встановлено символи обох конфесій. 

Ділянку під церкву виділила зі своєї землі Ганна Бабинець. До зведення храму особливо 

причетний отець Юрій Федака, а кошти зібрано в селі. 

23 грудня 1991 року заснована греко-католицьку громаду «Сошествія Святого Духа» у селі 

Петрівка. Ділянку під будівництво церкви виділила зі своєї землі Ганна Бабинець, (яка з 1952 

року і протягом багатьох років була дзвонаркою). 8 червня 1991 року було закладено перший 

камінь під будівництво храму. До зведення храму значних зусиль доклав отець Юрій Федака, 

який служив для вірників оновленої парафії села Петрівка з 1993 року і по 2007 рік. 8 травня 1993 

року на фундаменті церкви отець Юрій Федака провів першу Божественну Літургію. Дзвін з 

дерев’яної дзвіниці на кладовищі встановлено у новозбудований храм у 1996 році. Новий 

мурований храм збудовано спільно греко-католицькою та православною громадами і по боках 

фронтону встановлено символи обох конфесій. Завершену церкву Святої Трійці освячено 

єпископами Мукачівської греко-католицької церкви І.Семеді, Й.Головачем та І.Маргітичем у 1996 

році. 

5 квітня 2011 року владика Мілан перед Архієрейською Службою Божою освятив пам’ятну 

дошку, що висить на стіні храму, ревному служителю Христової Церкви митр.прот. Георгію 

Федаці. За даними перепису населення 2001 року у селі проживало 415 осіб. 

12 червня 2020 року село ввійшло до складу Чопської міської територіальної громади. 

У селі розташована лінійна вантажно-пасажирська залізнична станція Львівської залізниці 

«Есень», де зупиняються приміські електропоїзди. 
 

Село Соловка(словац. Saloka) — село в Ужгородському районі Закарпатської області на 

річці Тиса. У селі на залізничній станції розташований пункт контролю Соловка на кордоні з 

Угорщиною. З угорського боку знаходиться пункт пропуску «Еперєшке», медьє Саболч-Сатмар-

Береґ, на автошляху місцевого значення у напрямку Ньїредьгаза. 

Вперше село згадується вже в грамоті від 1240 р., потім у 1464 році воно згадується як 

Залок. Село було королівським маєтком у 1240 році, подаровано королем Іштваном V Михайлу I 

із роду Розд. Згідно з усною традицією, тут було місце для переправ плотами через річку Тиса. 

Більша частина населення села прийняла реформатську віру. Реформатська церква була 

побудована в 1783 році в стилі бароко-класицизму замість старої кам’яної церкви. 

12 червня 2020 року село ввійшло до складу Чопської міської територіальної громади. 
 

Село Соломоново (угор. Tiszasalamon, словац. Šalamúnová) — село в Ужгородському районі 

Закарпатської області на річках Тиса та Латориця. Колишні назви — селище Шоломон, с. 

Тісошоломон, с. Соломон, с. Соломонове. 

У першій письмовій згадці про село (1281) повідомляється, що воно належало шляхтичу 

Петру. У джерелах ХІІІ — XIV століття село відоме під назвами «Salamun», «Solomon», 

«Salamon». Можливо, назва села походить від його власника Соломона. У XII столітті селом 

володіли шляхтичі з Требішова (Східна Словаччина), які 1300 року передали його Ужанському 

наджупану Петру Петені. Із першої половини XIV століття власниками Соломонова були графи 

Другети. 

У 30-х роках XIV століття в селі існував католицький костел, який у період Реформації 

переходив від католиків до реформатів і навпаки. 

1427 році, крім господарства кенейза (шолтейса), Соломоново було оподатковано від 14 

порт. Тоді село вважалося поселенням середнього розміру. У XVI столітті кількість жителів села 

значно зменшилася. 1588 року було оподатковано 9 селянських господарств, у власності яких 

було 1,75 порти. 1599 року, через десятиліття, у селі нараховувалося близько 20 селянських 

домогосподарств, костел, парафія, школа. 

У 1923 році чехословацькі легіонери та їхні родини заснували поселення Страж (словац. 

Stráž pri Čope, угор. Strázs) на залишковому фермі в 250 га на північ від залізничної лінії. У той 

час новостворена Чехословаччина запропонувала легіонерам сільськогосподарські угіддя в 

Східній Словаччині та на Підкарпатті, звільнені земельною реформою. Сім’ї спочатку жили в 



імпровізованих просторах, потім будували будинки; до поселення іммігрували також кілька 

русинських жителів. 

У 1995 році рішенням Закарпатської обласної ради назва села була змінена з Соломонове на 

Соломоново. 

12 червня 2020 року село ввійшло до складу Чопської міської територіальної громади. У 

Соломоново розташований завод «Єврокар» (англ. Eurocar) — офіційний виробник автомобілів 

марок Volkswagen Group в Україні, в першу чергу — Шкода. 
 

Село Тисаашвань (угор. Tiszaásvány, словац. Ašvaň) — село в Україні, в Ужгородському 

районі Закарпатської області. 

Це село власність родини Gutkeled. Існує також легенда про походження села: 

Нібито угорський король одного разу подорожував тут і кричав на візника: Csapj közé, fiam, 

Salamon, mert ittragadunk ebbe az ásványba!” (“Удар мене, сину мій, Соломоне, бо ми застрягли в 

цьому мінералі!”) Ну і ця королівська приказка дала назву трьом населеним пунктам: Чоп, 

Соломоново і Ашвань. 

До 1282 р. члени сім’ї Гуткелед були власниками місцевості, коли маєток нащадка потрапив 

у руки родини Бочкай. У 1286 році Андраш Бацький передав село Тамасу Бочкай. У 1329 році він 

перейшов у власність родини Есені. У 15 столітті він належав до території комітату Саболч. 

У 1413 р. село мало назву Aswan, у 1446 р. Azzonau. У 16 столітті воно належало родині 

Сюрте. У 1555 р. тут був дворянський маєток, але згорів, тому в 1567 році його немає серед 

приміщень для оподаткування. Пізніше його знищили імперські війська, а потім татари. Він 

складався з 4 будинків у 1599 році, коли був власністю Іштвана Бочкаї, після чиєї невірності він 

перейшов до королівської скарбниці. У 1675 році імператор Леопольд I подарував його Шандору 

Вечею та його братові. 

1720 р. жителі перейшли у реформаторство разом із власником бароном Болшаком. 

Дерев’яну церкву та дзвіницю, збудовану в 1796 році, перевезли в Кошице в 1927 році як 

пам’ятку. Нинішня реформатська будівля була побудована між 1937-1943 роками. 

У 1992 році громада села встановила пам’ятник місцевим жертвам сталінізму та Другої 

світової війни. 

12 червня 2020 року село ввійшло до складу Чопської міської територіальної громади. 

Колишня назва населеного пункту — село «Мінеральне». 

За даними перепису населення 2001 року у селі проживало 852 особи. 
 

Село Тисауйфалу — село в Україні, в Ужгородському районі Закарпатської області. Село 

має історію лише 60 років. На початку 40-х років угорські родини оселилися на території 

зниклого села, що називалося Онча, створення села стало можливим завдяки національній 

організації допомоги багатодітним сім’ям (Національний фонд багатодітних сімей). У радянські 

часи частина села належала сусідньому селу Чаронда. У 1991 році вулиця Онча була офіційно 

оголошена селом. 

Незалежність України дала новий поштовх розвитку поселення. Завдяки роботі місцевих 

жителів та підтримці голландської та німецької реформованих конгрегацій церква та парафія села 

незабаром були відновлені. На прохання батьків, загальноосвітня Есеньська школа відкрила на 

території села свій початковий навчальний заклад, він діяв до 2004 року, а в 2005 році було 

тимчасово закритий через відсутність необхідної кількості дітей. 

Реформатська церква була побудована між 1992-1995 роками. Для храму характерні стіна та 

вежа, обкладені сірувато-білим каменем. Колишні назви населеного пункту — село 

«Тисауцфолу», «Онча», «Тисауйфал». За даними перепису населення 2001 року у селі проживало 

277 осіб. 

12 червня 2020 року село ввійшло до складу Чопської міської територіальної громади. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 3. Населені пункти Чопської міської ТГ та їх характеристики 

 
До складу ради входять населеніпункти:  

 

1. місто Чоп 

2. село Червоне 

3. село Есень 

4. село Петрівка 

5. село Соловка 

6. село Соломоново 
7. село Тисаашвань 

8. село Тисауйфалу 

 

Площа МТГ: 8410 га 

 

Відстані: до обласного (районого) центру:                                                    

залізницею  

 

22 км 

Автошляхом 23.7 км 

Кількість дворогосподарств в т. ч. у розрізі 

населених пунктів (житловий фонд для міст, 

смт.): 

село Есень- 466 д.г 

село Петрівка- 130 д.г 

село Соловка -250 д.г. 

село Соломоново – 438 д.г 

село Тисаашвань-225 д.г. 

село Тисауйфалу – 63 д.г. 

село Червоне – 240 д.г 
Чоп – 1374 д.г. 

Географічні дані: По території Чопської МТГ протікають –дві річки Тиса 

та Латориця 

Чисельність наявного населення 

 станом на 01.01.21 (осіб) 

 

                 15605 

Дошкільного віку(осіб) 367 

Шкільного віку(осіб) 1664 

Діаграма 1. 

 

 
 

Таблиця 4. Порівняння громади, району, області 

 

Регіони Пплоща, км2 

Площа у % 

до загальної площі 
області 

Населення 

Населення у % до 

загального населення/ 
району/області 

Густота 
населення 

Чопська міська 
територіальна 
громада 

 
84,1 

 
0,66 

 
15 605 

 
- 

183 

Ужгородський 
район 

2362.4 18,49 255 915 
 

6,1 
 

107 

Закарпатська 
область 

12777.0 100 1 253 791 
 

1,24 97 

 

 

466

130
250
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225

63

240

1374

Есень Петрівка Соловка Соломоново Тисаашвань Тисауйфалу Червоне Чоп

Кількість дворогосподарств 

в т. ч. у розрізі населених пунктів 



Діаграма 2. 

 

 

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ І ТЕРИТОРІЯ ГРОМАДИ 

Території Чопської МТГ можуть мати потенціал: 

1. Земельні надра, що можуть бути представлені у вигляді: 

• унікальних водних свердловин (мінеральні води тощо); 

• газовидобувна промисловість;  

• особливо цінні поклади глини; 

• інші види земельних надр. 

 Земельні надра, наприклад, у вигляді свердловин мінеральних вод, особливо цінні поклади 

глини тощо, можуть бути рушієм організації створення інфраструктури в частині: 

а) заводу(-ів) з видобування мінеральних вод;  

б) розміщення закладів з переробки/обробки особливо цінних покладів глин, які можуть 

використовуватися в кераміці (народні ремесла гончарства — як культурний та туристичний 

та/або промисловий напрямки) та/або в лікувальних та/або косметичних цілях.  

2. Агропромисловий комплекс — сукупність галузей національної економіки, що охоплює 

сільське та рибне господарство, харчову промисловість і перероблення сільськогосподарської 

продукції,  їх матеріально-технічне та фінансове забезпечення. 

 Даний напрям в тій чи іншій мірі (масштабах) також може бути актуальним для території 

Чопської МТГ. Тут визначними чинниками впливу є:  

 а) особливості клімату місцевості; 

 б) водний режим (наземний та підземний) тієї чи іншої території; 

 в) стан рельєфуіз врахуванням показників земляного покриву тощо; 

г) законодавчі можливості щодо використання тих чи інших земель у відповідності до мети. 

 Як наслідок, вищеперераховані заходи потребують на відповідних стадіях тих чи інших 

інвестицій, що в позитивному результаті для Чопської МТГ і не тільки може призвести по мірі 

розвитку до: 

 а)створення нових робочих місць;  

 б) можливого створення та залучення туристичних напрямківтощо; 

 в) загальнонаціональне культурне та промислове збагачення. 

 Додатково можна виділити можливість вирощування тих чи інших грибних та/або 

рослинних культур, що можна було б масштабувати хоча б до альтернативи світовим флагманам в 

Нідерландах — вирощування тюльпанів, рибні господарства і т.п. 

 Також, наприклад, можна виокремити такі напрямкияк види рекреації, що полягають у 

використанні в якості осередків водних ресурсів місцевості (канали, річки з притоками, водойми 

тощо)з метою впровадження малого водного транспорту на зразок байдарок, катамаранів, каяків 

тощо. 

 3.Території Чопської МТГ потребує комплексного вирішення питання щодо підотоплення 

територій шляхом впровадження меліоративних заходів. 

 В території Чопської МТГ є території, що зазнають того чи іншого підтоплення. Вирішити 

дане питання пропонується шляхом узгодження плану дій із громадськістю та залученням 

1% 15%

84%

Площа у % 
до загальної площі

області
Чопська МТГ

Ужгородський 
район

Закарпатська 
область

1% 17%

82%

Населення у %

Чопська МТГ

Ужгородський 
район

Закарпатська 
область



відповідних фахівців, зокрема меліораторів навідповідних стадіях — від проєктування до 

реалізації та підтримання меліоративних заходів.  

Запропоноване також дозволить якісно і кількісно покращити землі Чопської МТГ. Мається 

на увазі, що це дозволить належним чином використовувати ті території, які, наприклад, 

піддавались підтопленню. Проведення меліорації дозволить збільшити інвестиційну 

привабливість земель Чопської МТГ вцілому.  

 Однак вода керується відповідними фізико-хімічними законами, а від так її межі впливу та 

діяльності можуть значно відрізнятись по відношенню до адміністративних меж Чопської МТГ. В 

свою чергу, це вимагає узгодження дій в т. ч. як мінімум із сусідніми територіальними громадами. 

 

Таблиця 5. Структура земельного фонду громади представлена 

 

 

 

м.Чоп Загальна площа, га 620 

з них :  

- сільскогосподарських угідь, га 

79,12 

В межах населеного пункту, га 620 

За межами населеного пункту, га 0 

Есенський 

старостинський 

округ 

Загальна площа, га 1117 

З них: 

- сільскогосподарських угідь, га 

922,34 

В межах населеного пункту, га 988,5 

За межами населеного пункту, га 128,5 

Соловківський  

старостинський 

округ 

 (в т.ч. 

с.Петрівка) 

Загальна площа, га 2113 

З них: 

- сільскогосподарських угідь, га 

1637,93 

В межах населеного пункту, га 653,76 

За межами населеного пункту, га 

 

1459,24 

Соломонівський   

старостинський 

округ 

Загальна площа, га 2009 

З них:  

- сільскогосподарських угідь, га 

1505,8 

В межах населеного пункту, га 748,5 

За межами населеного пункту, га 1260,5 

 

Тисаашванський   

старостинський 

округ 

Загальна площа, га 1253 

З них:  

- сільскогосподарських угідь, га 

1024,34 

В межах населеного пункту, га 150 

За межами населеного пункту, га 1103 

Червонівський 

старостинський 

округ 

Загальна площа, га 878 

З них:  

- сільскогосподарських угідь, га 

748,63 

В межах населеного пункту, га 300,7 

За межами населеного пункту, га 577,3 



Діаграма 3 

 
 

МІСТОБУДІВНІ ДОКУМЕНТИ 

 

Станом на сьогодні у відповідності до проведеної попередньої інвентаризації 

містобудівної документації місцевого рівня Чопської МТГ ситуація наступна. 

1. Генеральні плани населених пунктів.  

 Практично по всім населеним пунктам, за винятком с. Соломоново (оскільки 

Генеральний план даного населеного пункту розроблений та затверджений в 2020 році), 

потребують оновлення/внесення змін/розробки повністю нового документу просторового 

планування. 

2. Детальні плани територій (ДПТ), як різновид схеми планування території Більшість із 

розроблених та затверджених ДПТ вже реалізовані впродовж найрізноманітніших періодів із 

визначеними відповідними параметрами — площа, межі, розташування об’єктів, планове 

використання тієї чи іншої території тощо. 

3. Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади (надалі 

— КППРТТГ або Комплексний план), як різновид схеми планування території 

 Це одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із 

землеустрою, що визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, 

основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування 

населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної 

підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних 

природних і техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього 

природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини 

та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації 

рішень, у тому числі етапність освоєння території. 

 Варто відзначити, що в перспективі створення Комплексного плану Чопської МТГ, він 

враховуватиме чинне законодавство у відповідний період, а також: 

 — Схема плану території Закарпатської області; 

 — Стратегічний план розвитку Чопської МТГ. 

 Після розробки та затвердження Комплексного плану: 

 — по черзі варто розглянути питання про оновлення/внесення змін/розробки повністю 

нового документу просторового планування — генеральних планів населених пунктів, 

починаючи із м. Чоп та надалі по мірі визначення пріоритетів щодо інших населених пунктів 

Чопської МТГ. 

 — також надаються чіткі та зрозумілі повноваження в сфері містобудування та 

земельних відносин за межами населених пунктів Чопської МТГ, що особливо актуально 

щодо територій колишніх сільських рад, які знаходяться за межами їх населених пунктів. 

м.Чоп

8%
Есенський 

старостинський округ

14%

Соловківський  
старостинський округ           

(в т.ч. с.Петрівка)

26%

Соломонівський   
старостинський округ

25%

Тисаашванський   
старостинський округ

16%

Червонівський 
старостинський округ

11%

Питома вага земельних ресурсів Чопської МТГ
у % співвідношенні до загальної площі громади



4. Плани зонування населених пунктів (Зонінг). 

 Дозволить замовникам деяких проєктних об’єктів містобудування спростити 

документальний порядок розміщення тих чи інших об’єктів на відповідній території, таким 

чином уникнувши порядку розробки ДПТ і т. п. 

 Станом на 15.03.2021 в Чопській МТГ відсутній даний вид містобудівної документації 

для того чи іншого населеного пункту. 

Таблиця 6. Інформація про інвентаризацію наявної містобудівної документації 

населених пунктів,що увійшли до Чопської міської територіальної громади 

 

№ 

п/п 

Назва 

населеного 

пункту 

Назва містобудівної документації (генплан, 

детальний план території) 

Дата та номер рішення яким 

затверджено містобудівну 

документацію 

1 2 3 4 

1. м. Чоп Генеральний план м. Чоп Закарпатської області 2004—2005 роки розроблення, 

затверджено рішенням Чопської міської 

ради від 13.11.2007 № 1 

Ескіз забудови житлового кварталу в районі вул. 

Приозерної 

2004 рік розроблення, даних про 

затвердження немає 

Детальний план ринку по вул. Вербова, 1А, 1Б в 

м. Чоп 

2013 рік розроблення, затверджено 

рішенням Чопської міської ради 

від 18.04.2013 № 7 

Детальний план території нежитлового 

приміщення, яке знаходиться за адресою: м. Чоп 

вул.. Московська, 46 з метою визначення площі 

земельної ділянки та впорядкування території 

для містобудівельних потреб 

2013 рік розроблення, затверджено 

рішенням Чопської міської ради 

від 29.11.2013 № 13 

Детальний план території будинку побуту, який 

знаходиться за адресою: м. Чоп, вул. Молодіжна, 

9А з метою визначення площі земельної ділянки 

та впорядкування території для містобудівельних 

потреб 

2013 рік розроблення, затверджено 

рішенням Чопської міської ради 

від 28.08.2013 № 10 

Детальний план будівництво КНС з мережами по 
вул. вул. Берегівська та Князя Лаборця в м. Чоп 

2015 рік розроблення, затверджено 
рішенням Чопської міської ради 

від 10.07.2015 № 39   

Детальний план КОС по вул. Чапаєва, 18 в м. 

Чоп 

23.12.2016 № 11 

Детальний план впорядкування території 

міського парку з визначенням геометричних 

розмірів та площі ділянок під водонапірні 

свердловини та реконструкції водозабору, що 

знаходяться на території парку по вулиці Миру, в 

м. Чоп 

2016 рік розроблення, затверджено 

рішенням Чопської міської ради від 

24.05.2016 № 8 

Детальний план території дошкільного 

навчального закладу «Казка» м.Чоп 

розташованого за адресою: м.Чоп, вул. Миру, 8 

2016 рік розроблення, затверджено 

рішенням Чопської міської ради від 

24.05.2016 № 8 

Детальний план території за адресою: м. Чоп, 

вул.Квітова, 21 в зв’язку із зміною цільового 

призначення земельної ділянки для 
містобудівельних потреб 

2016 рік розроблення, затверджено 

рішенням Чопської міської ради 

від 23.08.2016 № 13 

Детальний план території за адресою: м.Чоп, вул. 

Молодіжна, 6/6 (реконструкція стоматологічного 

кабінету під житло) 

2016 рік розроблення, затверджено 

рішенням Чопської міської ради 

від 15.07.2016 № 14 

Детальний план території визначення габаритних 

розмірів та впорядкування прилеглої території 

для містобудівельних потреб об’єкта 

розташованого за адресою: м. Чоп, вул. Головна, 

41 

2017 рік розроблення, затверджено 

рішенням Чопської міської ради від 

20.03.2017 № 24 

Детальний план території визначення габаритних 

розмірів та впорядкування прилеглої території 

для містобудівельних потреб об’єкта 

розташованого за адресою: м.Чоп, вул. Головна, 

43 

2017 рік розроблення, затверджено 

рішенням Чопської міської ради від 

20.03.2017 № 25 

Детальний план території Чопської дитячої 

музичної школи розташованої за адресою: м.Чоп, 

по вул. Головна, 19 

2017 рік розроблення, затверджено 

рішенням Чопської міської ради від 

20.03.2017 № 22 



Детальний план території Чопської дитячої 

музичної школи розташованої за адресою: м.Чоп, 

по вул. Головна, 21 

2017 рік розроблення, затверджено 

рішенням Чопської міської ради від 

20.03.2017 № 23 

Детальний план території з метою зміни 

функціонального призначення земельної ділянки, 

яка знаходиться у приватній власності за 

адресою м.Чоп, вул. Берег, 12, під комерційну 
діяльність 

2019 рік розроблення, затверджено 

рішенням Чопської міської ради від 

06.03.2019 № 18 

Детальний план території по вул. Квітова, 14, в 

м. Чоп 

2020 рік розроблення, затверджено 

рішенням Чопської міської ради від 

11.03.2020 № 5 

2. с. Есень Генеральний план с. Яворово  (Есень) 

Ужгородського району Закарпатської області 

від травня 1976 року (орієнтовно) 

ДПТ для будівництва та обслуговування  ІЖБ, 

господарських будівель і споруд гр.  Салка А.А., 
Вереш Л.П.  

— Адреса:с. Есень,  вул. Мала, 94 

Рішення Есеньської ї  с/р 18 сесія 7 скл. 

Від 03.08.2018р. №140/18-2018 

ДПТ по вул.Довжа Дьердь для будівництва 

нового дошкільного закладу в с.Есень. 

Рішення 25 сесії 7 скликання №167/25-

2019 від 10.09.2019 

ДПТ  для будівництва нової амбулаторії 

(АЗПСМ)  

— Адреса:с. Есень, вул. Фермська, б/н 

Рішення 27 сесії Есенської  с/р    7 скл.  

від  11.12.2019 р.                № 215 / 27-

2019 

3. с. Петрівка Генеральний план с.Петрівка 1973р. даних про затвердження немає 

Детальний план території с. Петрівка  2013р   даних про затвердження немає 

ДПТ Квартал житлової малоповерхової забудови  

— Адреса: с.Петрівка, вул.І.Франка, 

Б.Хмельницького, Я.Мудрого 

Рішення Соловківської сільської ради 28 

сесія 6 скликання від 16.08.2013 

4. с. Соловка Генеральний план с. Соловка 1967р. даних про затвердження немає 

ДПТ для розміщення холодильного цеху 

потужністю 4000 т для зберігання овочів та 

фруктів 

даних про затвердження немає 

ДПТ для розміщення ЗОШ І-ІІ ст 

— Адреса:с. Соловка, вул. Тиса, 5 

Рішення 15 сесії Соловківської  с/р   7 

скл. (2-е засід.)  від 21.12.2018 № 248-

15/2017 

ДПТ для розміщення ЗОШ І-ІІ ст. 

— Адреса: с. Соловка,  вул. Шкільна,1 

Рішення 15 сесії Соловківської  с/р   7 

скл. (2-е засід.)  від 21.12.2018  № 249-

15/2017 

ДПТ для будівництва холодильного комплексу з 
РГС та виробничо-сортувальними приміщеннями 

"ТОВ Файно Фрут Ленд" — Адреса: с. Соловка, 

ур. Надьегер 

2019 рік розроблення (орієнтовно),даних 
про затвердження немає 

ДПТ для розміщення , будівництва, експлуатаціі 

та обслуговування будівель і споруд обєктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і 

організацій 

Рішення 26 сесії Соловківської с/р 7 скл. 

від 11.10.2019 №345-26/2019 

5. с. Соломоново Генеральний план с. Соломоново Ужгородського 

району Закарпатської області 

затверджено 30.10.2020 

Детальний план території на розміщення АЗС на 

власній земельній ділянці, в межах с. 

Соломоново, вул. Ужгородського району, 

Закарпатської області 

Рішення сесії Соломонівської сільської 

ради 16 сесія 6 скликання  від 03 квітня 

2013 р 

Детальний план території розміщення 

логістичного центру, складських будівель та 

автостоянки в межах с. Соломоново, ур. 

«Ростиса» Ужгородського району 

25 сесія 6 скл. (3-е зас.) Солмнівської с/р 

22.08.2014 

Детальний план території «Розміщення закладу 

торгівлі в межах с. Соломоново» на земельних 

ділянках гр. Зверєва А. А. в с. Соломоново 

27 сесія 6 скл.  Соломонівської с/р  

13.11.2014 

Детальний план території «Розміщення 

свердловини №1, 2, 3 та споруд водозабору та 

водопідготовки в с. Соломоново, ур. «Біля 
башні» 

Рішення Соломонівської сільради  31 

сесія 6 скликання від 26.06.2015 



Детальний план території «Будівництво АГЗС 

(газового модуля) на існуючій АЗК в с. 

Соломоново Ужгородського району 

Закарпатської області» на земельній ділянці 

орендованій ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» 

V сесія Соломонівської сільради  

сьомого скликання  від 13.10.2016   

Детальний план території для розміщення 

будинку культури та благоустрою центральної 
частини с. Соломоново Ужгородського району 

VІ сесія Соломонівської сільради  

сьомого скликання  від 25.11.2016   

Детальний план території урочища Маломтабла в 

с. Соломоново, вул. Ужгородського району 

VІ сесія Соломонівської сільради 

сьомого скликання (2-е засідання) від 

25.11.2016 

Детальний план території ЗОШ по вул. 

Першотравнева, 20 в с. Соломоново, 

Ужгородського району 

VІ сесія Соломонівської сільради  

сьомого скликання  від 25.11.2016   

Детальний план території «Реконструкція 

магазину-кафе гр. Мелкумян А. С. на території 

Соломонівської сільської ради» 

затверджено 16.12.2016 

Детальний план території для розміщення КНС 

№2 та АЗПСМ в с. Соломоново Ужгородського 

району 

Рішення  12 сесія 7 скликання 6-е 

засідання с. Соломонівсьої  с/р від 

03.10.2018 

Детальний план території для розміщення 

об’єкту будівництва «Автомийка 

самообслуговування в с. Соломоново, вул. 
Ужгородського району, Закарпатської області» 

Рішення 13 сесії  Соломонівської 

сільської ради                     7 скликання 

(3-є засідання) від 21.03.2019 р.            

Детальний план території для розміщення 

об’єкту будівництва «Розміщення об’єкту 

офісно-сервісного призначення, розташованого 

за адресою  с. Соломоново, вул. Ужгородського 

району Закарпатської області» 

Рішення 13 сесії  Соломонівської 

сільської ради                     7 скликання 

(4-є засідання) від 24.04.2019 р.            

  Детальний план території для розміщення 

парафії релігійної громади реформаторської 

церкви, розташованої за адресою вул. Головна, 

11 с. Соломоново Ужгородського району 

Закарпатської області 

затверджено 26.12.2019 

Детальний план території для розміщення 

реформаторської церкви, розташованої за 

адресою вул. Тисова, 24 с. Соломоново 

Ужгородського району Закарпатської області 

затверджено 31.12.2019 

Детальний план території для розміщення 
пам’ятної каплиці, збудованої в рамках реалізації 

заходів щодо підготовки та відзначення в Україні 

2000-ліття Різдва Христового в с. Соломоново 

Ужгородського району Закарпатської області, 

автодорога Київ-Чоп, 828-525 км праворуч 

затверджено 24.05.2020 

Детальний план території для будівництва мийки 

вантажних автомобілів в с. Соломоново, вул. 

Європейська, 1 Ужгородського району 

Закарпатської області 

затверджено 31.07.2020 

Детальний план території для розміщення 

торгово-офісної будівлі, розташованої за 

адресою с. Соломоново, вул. Головна, 76, 

Ужгородського району, Закарпатської області 

даних про затвердження немає 

ДПТ для будівництва міжнародного 
автодорожного пункту пропуску Соломоново-

Чієрна 

Розпорядження РДА  від 03.03.2021 № 
22 

6. с. Тисаашвань ДПТ для індивідуального садівництва  

— Адреса: с за м.н.п.   на території        

Титсаашванська с/р ур. "Дачна"— замовник:      

гр. Бовкун К.І. 

Розпорядження голови  Ужгородської 

РДА                                         від 

14.06.2017 № 178 

ДПТ для впорядкування існуючого 

сміттєзвалища з подальшим розміщенням на 

його території сміттєпереробного об’єкта 

— Адреса: за м.н.п. На території Тисаашванської 

сільради 

не затверджений станом на 27.02.2018 



ДПТ "Будівництво, експлуатація та 

обслуговування будівель і споруд обєктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і 

організацій"  

— Адреса: за м.н.п. На території Тисаашванської 

сільради 

Розпорядження голови  Ужгородської 

РДА  від 05.10.2018 № 435 

7. с. Тисауйфалу Відомості відсутні станом на 15.03.2021р. — 

8. с. Червоне Генеральний план суміщений з проектом 

детального планування 

 

1992р.,рік розроблення (орієнтовно) 

ДПТ реконструкція ІЖБ під заклад торгівлі 

— Адреса: с. Червоне, вул. Головна,74 

V сесія Червонівської сільради 7 

скликання від 15.03.2016р 

ДПТ для будівництва та обслуговування 

індивідуального житлового будинку 

гр. Цифра Л.М 

Рішення 18 сесії Червонівської с/р  7 

скликання від 20.10.20117р.          

ДПТ Будівництво та обслуговування об’єкта 

альтернативної енергетики (сонячної 

електростанції) 

— Адреса: за м.н.п. на території Червонівської 

с/р 

Розпорядження голови Ужгородської 

РДА  від 20.06.19 р  № 157 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

За результатами голосування на місцевих виборах 2020 року кількість обраних депутатів 

склало 26 осіб. 

Таблиця 7. Депутатський корпус 

№

 п/п 

Прізвище, ім’я,по-батькові Партія 

1

1 Балінт Евеліна Міклошівна Безпартійна 

2 Балог Оскар Оскарович Член “КМКС” Партії угорців України 

3 Вакаров Микола Миколайович  Безпартійний 

4 Гецянин Іван Васильович  Безпартійний 

5 Глусь Ігор Іванович  Безпартійний 

6 Голубка Василь Васильович  Безпартійний 

7 Гурик Олена Тіборівна Безпартійна 

8 Єськін Ігор Вячеславович  Безпартійний 

9 Кметик Тетяна Миколаївна Безпартійна 

10 Король Юрій Юрійович Безпартійний 

11 Курин Віктор Михайлович Безпартійний 

12 Кучирка Роман Миколайович Безпартійний 

13 Мага Василь Васильович Безпартійний 

14 Маломка Олександр Олександрович Безпартійний 

15 Маломка Олександр Олександрович Безпартійний 

16 Мартинов Георгій Костянтинович Член ПП “Опозиційна Платформа – За Життя” 

17 Палко Каталін Степанівна Безпартійна 

18 Плиска Валентина Петрівна Безпартійна 

20 Сабов Тиберій Тиберійович Безпартійний 

21 Сігайов Віктор Дмитрович Член ПП “Сила і Честь” 

2

22 Товт Іштван Сергійович Член ПП  “Опозиційна Платформа – За Життя” 

23 Фелдій Владислав Іванович Безпартійний 

http://chop-rada.gov.ua/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d1%96%d0%bd%d1%82-%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d1%88%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b0
http://chop-rada.gov.ua/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d1%96%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%96%d0%b2-%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-2
http://chop-rada.gov.ua/%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
http://chop-rada.gov.ua/%D0%B3%D0%B5%D1%86%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://chop-rada.gov.ua/%d0%b3%d0%bb%d1%83%d1%81%d1%8c-%d1%96%d0%b3%d0%be%d1%80-%d1%96%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
http://chop-rada.gov.ua/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
http://chop-rada.gov.ua/%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%ba-%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%96%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b0
http://chop-rada.gov.ua/%d1%94%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96%d0%bd-%d1%96%d0%b3%d0%be%d1%80-%d0%b2%d1%8f%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
http://chop-rada.gov.ua/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://chop-rada.gov.ua/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d1%8e%d1%80%d1%96%d0%b9-%d1%8e%d1%80%d1%96%d0%b9%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
http://chop-rada.gov.ua/%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%bd-%d0%b2%d1%96%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
http://chop-rada.gov.ua/%d0%ba%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
http://chop-rada.gov.ua/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
http://chop-rada.gov.ua/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80-%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87-%d1%81%d1%82%d0%b0-2
http://chop-rada.gov.ua/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80-%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87-%d0%bc%d0%be%d0%bb-2
http://chop-rada.gov.ua/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d1%96%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
http://chop-rada.gov.ua/64845-2
http://chop-rada.gov.ua/%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b0
http://chop-rada.gov.ua/%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://chop-rada.gov.ua/?p=65390
http://chop-rada.gov.ua/%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%82-%d1%96%d1%88%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b3%d1%96%d0%b9%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
http://chop-rada.gov.ua/%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D1%96%D0%B9-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


24 Ферков Бейла Войтехович Безпартійний 

25 Цар Галина Василівна Безпартійна 

26 Цекус Атілла Олександрович Безпартійний 

27 Югас Микола Людвигович  Безпартійний 

Таблиця 8. Постійні комісії ради 

Постійна комісія з питань бюджету та економічного розвитку 

№ з/п ПІБ керівника комісії Посада в складі комісії 

1. Гецянин І.В. Голова комісії 

Постійна комісія  з питань земельних відносин та містобудування 
 

№ з/п ПІБ керівника комісії Посада в складі комісії 

1. Голубка В.В.  Голова комісії 

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

молоді і сім’ї та соціального захисту населення 

             №з/п ПІБ керівника комісії Посада в складі комісії 

1. Кметик Т.М. Голова комісії 

Постійна комісія  з питань житлово-комунального господарства, транспорту і 

зв’язку 
 

№з/п ПІБ керівника комісії Посада в складі комісії 

1. Єськін І.В. Голова комісії 

Постійна комісія з питань законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними 

органами, регламенту та депутатської етики 

№з/п ПІБ керівника комісії Посада в складікомісії 

1. Сігайов В.Д. Голова комісії 

Таблиця 9.Старости старостинських округів громади 

№ з/п Назва округу ПІБ 

старости 

Контакти 

1 Есенський старостинський округ Банго Лівія 

Берталомеєвна 

село Есень, вул. Мала, 58 

2 Петрівський старостинський округ -- село Петрівка, вул. 

Шевченка, 3 

3 Соловківський старостинський округ Біро Олександр 

Андрійович 

село Соловка, 

вул.Ессенська, 2 

4 Соломонівський старостинський округ Кертес Золтан 

Золтанович 

село Соломоново, вул. 

Миру, 2 

5 Тисаашванський старостинський округ Маломка Галина 

Юріївна 

село Тисаашвань, вул. Ш. 

Петефі, 40 

6 Червонівський старостинський округ Філіп Володимир 

Володимирович 

село Червоне,  

вул. Шкільна, 30 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 Виконавчий комітет Чопської міської ради складається з 21 особи. 

 Рішенням 4 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 08.04.2021 № 25 затвердженно 

регламент виконавчого комітету Чопської міської ради. 

http://chop-rada.gov.ua/%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d0%b5%d0%b9%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
http://chop-rada.gov.ua/%d1%86%d0%b0%d1%80-%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b0
http://chop-rada.gov.ua/?p=77269
http://chop-rada.gov.ua/%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://chop-rada.gov.ua/%D0%B3%D0%B5%D1%86%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://chop-rada.gov.ua/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
http://chop-rada.gov.ua/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://chop-rada.gov.ua/%d1%94%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96%d0%bd-%d1%96%d0%b3%d0%be%d1%80-%d0%b2%d1%8f%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
http://chop-rada.gov.ua/%d1%81%d1%96%d0%b3%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%96%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87


 Виконавчий комітет є виконавчим органом міської ради, який утворюється нею на строк її 

повноважень. 

 Виконавчий комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської 

ради.Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді.  

 Виконавчий комітет утворюється відповідно до статей 26, 51 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”. Кількісний і персональний склад виконавчого комітету 

затверджується міською радою за пропозицією міського голови. 

 Виконавчий комітет здійснює свої повноваження на підставі ст. 52 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні” та делеговані повноваження, віднесені цим Законом до 

відання виконавчих органів ради. 

 Після закінчення повноважень міської ради виконавчий комітет здійснює свої 

повноваження до сформування радою нового складу виконавчого комітету.  

 Очолює виконавчий комітет міський голова. 

 Мовою офіційного спілкування, діловодства і документації виконавчого комітету Чопської 

міської ради є державна. 

Таблиця 10. Склад виконавчого комітету  
 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада 

1. Самардак Валерій Володимирович Чопський міський голова 

2. Сергієнко Вікторія Юріївна 

керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

Чопської міської ради 

3. Цар Галина Василівна секретар Чопської міської ради 

4. Гіжан Ігор Степанович заступник міського голови 

5. Лугова Марія Орестівна 
спеціаліст Управління освіти, молоді та спорту Чопської 

міської ради 

6. Ряшко Марина Вікторівна 

начальник Управління праці та соціального захисту 

населення Чопської міської ради 

7. Кертес Золтан Золтанович 

староста Соломонівського старостинського округу 

Чопської міської територіальної громади 

8. Філіп Володимир Володимирович 

староста Червонівського старостинського округу Чопської 

міської територіальної громади 

9. Маломка Галина Юріївна 

староста Тисаашванського старостинського округу 

Чопської міської територіальної громади 

10. Біро Олександр Андрійович 

староста Соловківського старостинського округу Чопської 

міської територіальної громади 

11. Банго Лівія Берталомеєвна 

староста Есенського старостинського округу Чопської 

міської територіальної громади 

12. Демчик Євгенія Іванівна директор Чопського ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1 

13. Моцьо Галина Степанівна директор ЗДО «Казка» м. Чоп 

14. Гісем Маргарета Йожефівна директор Чопської музичної школи 

15. Півсе Ференц Федорович представник Громадської організації «Чопські рибалки» 

16. Берцик Аттіла Золтанович 

голова Громадської організації «Дитячий футбольний 

клуб Локомотив – Чоп» 

17. Голод Олександр Володимирович начальник Відділу земельних відносин 

18. Вересюк Катерина Іванівна Голова ГО «Клуб ветеранів війни та праці міста Чоп» 

19. Фомічова Лариса Миколаївна 

Начальник Відділу з питань режимно-секретної та 

мобілізаційної роботи, ТЕБ і НС 

20. Чебан Тетяна Василівна Начальник Відділу економіки та інвестицій 

21. Росоха Іван Михайлович Приватний підприємець 

 



Інформація про об’єднання  громадян і засоби масової інформації 

Таблиця 9.Перелік громадських організацій 
№ 

п.п. 

Назва Дані про керівника,  посада, тел. 

1. Ужгородський курінь Закарпатської Паланки 

Війська Запорозького 

Засновники: Головко Євген Антонович, Костик 

Валерій Юрійович, Костик Юрій Юрійович 

2. ГО спортивний клуб “Ужгородський” Засновники: Андриканич Євген Іванович, Андриканич 

Людмила Давидівна, Красніков Євген Олександрович 

3. Ужгородська районна громадська організація 

“Товариство Ромів “Романо Трайо”(Ромське 

життя)” 

Засновники: Желіцкі Йосип Йосипович, Ковач Микола 

Миколайович, Шовш Кальман Кальманович 

4. ГО “Об’єднання громадян “Чопська громада” Гіжан І.С. (керівник) 

5. ГО “Клуб пенсіонерів” Голова – Балог А.І. 

6. Чопська міська громадська організація 
“Чопські рибалки” 

Голова – Самардак В.В. 

7. Чопська міськрайонна громадська організація 

Закарпатського циганського культурно-

просвітнього товариства “Романі яг 

(Циганська ватра)” 

Голова – Салка Й.Р. 

8. Клуб пенсіонерів м. Чоп Товариства угорської 

культури Закарпаття 

Голова – Балог А.І. 

9. Чопська регіональна організація спілки 

угорських підприємців Закарпаття 

Голова – Галас Й.Й. 

10. Чопська міська організація учасників війни Голова – Сігайов В.Д. 

11. Чопське міське товариство ветеранів війни в 

Афганістані та інших воєнних конфліктів в 

іноземних країнах 

Голова – Недашковський О.М. 

12. ГО “Закарпатське обласне об’єднання 

угорських ромів” 

Голова – Лакатош Ф.Ю. 

13. ГО “Сила Народного Контролю – Чоп” Голова – Сусік А.І. 

14. ГО “Мешканці гуртожитка міста Чоп” Голова – Кравченко Т.М. 

15. ГО “Федерація футболу міста Чоп” Голова – Самардак В.В. 

16. ГО “За угорську освіту в місті Чоп” Голова – Балог Л.І. 

17. ГО “Клуб пенсіонерів Товариства Угорської 

Культури міста Чоп” 

Голова – Белович О.В. 

18. ГО “Дитячий футбольний клуб “Локомотив – 

Чоп” 

Голова – Берцик А. З. 

19. ГО “Молодіжний футбольний клуб 
“Локомотив – Чоп” 

Голова – Русин В.І. 

20. ГО “Організація ветеранів Чопського 

прикордонного загону” 

Голова – Гриньов О.В. 

21. ГО Клуб Ветеранів Війни Та Праці Голова – Волошин В.Ф. 

22. ГО “Київська Русь Веди-Інта” Голова – Каганець І.В. 

23. ГО “Ветерани Війни Та Учасники Бойових 

Дій Міста Чоп” 

Голова – Підвисоцький В.Ю. 

24. ГО "Асоціація караванерів України"  

25. ГО спортивний клуб "Ужгородський" (СК 

"Ужгородський"(спортивний клуб 

"Ужгородський")) 

Андриканич Євген Іванович 

26. Ужгородський районний відокремлений 

підрозділ Громадської організації "Товариство 

угорської культури Закарпаття." (ВПГО 

"ТУКЗ-УжРО") 

Балог Лівія Іванівна (керівник) 

 

27. Незалежна професійна спілка "Крок" (НПС 

"Крок") 

Подгорецький В. Г. П

о

с

а

д 

28. Чопська молодіжна громадська організація 

"Разом" 

Новак Андрій Михайлович (керівник) 

29. Чопська спілка "Схід сонця 10" Варцаба Василина Михайлівна (керівник) 

30. Громадська організація "Джерело життя" (ГО 
"Джерело життя") 

Герей-Пап Ільдико Бейлівна (керівник) 

31. Громадська організація "Спілка представників 

малого та середнього бізнесу" 

Гіжан Володимир Степанович (керівник) 

32. "Спілка підприємців і роботодавців міста 

Чоп" 

- 



33. Громадська організація "Товариство рибалок 

міста Чоп" 

Сабов Чаба Тиборович (керівник) 

34. Міський молодіжний клуб "Домашній 

інтернет" (ММК "Домашній інтернет") 

Власенко Ганна Іванівна (керівник) 

35. Товариство краян Рахівщини міста Чоп 

Закарпатської області 

Шелемба Сусанна Іванвна (керівник) 

36. Ужгородська районна Федерація контактного 

карате, Ушу (Гунфу) та кікбоксингу 

Платонов Дмитро Григорович (керівник) 

37. Громадська організація спортсменів-аматорів 

"Рух за розвиток силових видів спорту: важкої 
атлетики, паверліфтингу, бодібілдингу та 

фітнесу в місті Чоп" 

Іван Йожеф Іванович (керівник) 

 

38. 

Громадська організація "Роми - одна сім'я" 

(ГО "Роми - одна сім'я") 

Гуляш Шандор Шандорович (керівник) 

 

Таблиця 10. Благодійні, доброчинні,  громадські фонди, організації 
 

№ 

п.п. 

Назва Кількість 

членів 

Дані про засновників та керівника 

-  посада, тел. 

1 БФ задля угорського населення м.Чоп  Балог Оскар Оскарович 

 

Економічна база 

Економічна база Чопської міської територіальної громади формується за рахунок 

підприємств/установ, що представляють різні види економічної діяльності: від туристично-

відпочинкової до сільського господарства. Як наслідок, зайнятість місцевого населення, в значній 

мірі, пов’язана саме із місцевою економікою.  

Таблиця 11. Найбільші роботодавці  

Підприємство, організація, установа Вид діяльності (основний) 

Чисельність 

працівників у 

2020р. 

ПАТ «Єврокар» Виробицтво автотранспортних засобів 235 

Управління культури, молоді і спорту 

Чопської міської ради 

Державне управління загального характеру 233 

ТОВ «Бліцарт продукціон» Виробництво спортивних товарів 188 

Державна організація (установа, 

заклад)військова частина 1493 

Діяльність у сфері охорони громадського 

порядку та безпеки 

174 

ТОВ «Термінал Карпати» Транспортне оброблення вантажів 84 

Бабинець Віктор Васильович Роздрібна торгівля 55 

ТОВ «Експорттранспортбуд» 

 

Транспортне оброблення вантажів 53 

КНП Чопської міської ради «Чопська міська 

лікарня» 

Діяльність лікарняних закладів 45 

Чопська міська рада Державне управління загального характеру 38 

ТОВ «Еко Сервіс» Оптова торгівля фруктами й овочами 33 

Яковлев Андрій Геннадійович Діяльність посередників у торгівлі продуктами 

харчування, напоями та тютюновими виробами 

32 

ТОВ «Спільне Українсько-Російсько Німецьке 

підприємство «Ревайвел Експрес» 

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 30 

КП Чопсьої міської ради «Чистий Чоп» Збирання безпечних відходів 27 

Соломонівська сільська рада Ужгородського р-

у Закарпатської обл. 

Державне управління загального характеру 27 

ТОВ «Чоп-Транс-1» Транспортне оброблення вантажів 25 

КП Чопсьої міської ради «Водоканал Чоп» Каналізація, відведення й очищення стічних вод 24 

КНП «Чопський центр первинної медико-

санітарної допомоги Чопської  

Загальна медична практика 21 

Тисаашваньська сільська рада Державне управління загального характеру 21 

ТОВ «Інтер Пак» Вирорбництво хліба та хлібобулочних виробів 20 



Таблиця 12. Порівняння рівня зареєстрованого безробіття та навантаження на одну 

вакансію 

Показники 
2020 

Громада Область 

Кількість безробітних на одну вакансію(чисельність 

зареєстрованих безробітних, поділена на кількість 

вакантних робочих місць) 

65 16 

 

Таблиця 13. Середня заробітна плата, грн.  

Регіони 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

м.Чоп 3575 4542 6105 7724 9593 9406 

Район 4128 4763 6961 10776 11865 13534 

Область 3381 4298 6355 8070 9202 10193 

 

Таблиця 14. Середня заробітна плата за видами діяльності, грн. 
Галузі та види діяльності 2020 

Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство 8943 

Промисловість 12210 

Будівництво 11500 

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з їх ремонту 8018 

Готелі та ресторани 8283 

Транспорт і зв'язок 8988 

Фінансова діяльність 13734 

Операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги юридичним особам 8104 

Державне управління 14434 

Освіта 10617 

Охорона здоров’я та соціальна допомога 11830 

Інші види діяльності  6440 



ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНА СФЕРА 

Дохідна частина бюджету 

Бюджет міста Чоп у 2017-2020р. займає четверту сходинку серед міст Закарпатської області. 

Таблиця 15 Динаміку зростання дохідної частини бюджету у співвідношенні 

власного та загального доходів за 2017-2021 роки 

Показники/роки 
2017 

м. Чоп 

2018 

м. Чоп 

2019 

м. Чоп 

2020 

м.Чоп та 

сільських 

рад,які 

увійшли до 

складу 

Чопської 

міської ТГ 

2021 

прогноз 

Чопська міська ТГ 

Загальні доходи, тис.грн. 85 481,0 102 599,4 109 678,1 137 392,3 157 385,2 

Власні доходи, тис. грн. 45 616,5 59 696,6 73 487,7 112 686,9 116 725,2 

Частка власних доходів у 

загальних,% 
53,4 58,2 67,0 82,0 74,2 

 

Як видно із таблиці власні надходження бюджету щороку стабільно зростають і становлять 

більше 50% загального доходу. За підсумками 2020 року дохідну частину бюджету м.Чоп та 

сільських рад,які увійшли до складу Чопської міської ТГ за питомою вагою склали:  

• 82,0 % - податки, збори та інші платежі в обсязі 112 686,9 тис. грн;  

• 18,0 % - офіційні трансферти в сумі 24 705,4тис.грн. 

Загальна структура доходівбюджету. Чоп та сільських рад,які увійшли до складу Чопської 

міської ТГза 2020 рік наведена на діаграмі 4. 

Діаграма 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансферти;    

24 705,4 тис.грн., 

18,0%

Доходи загального 

фонду;                                

111 347,8 тис.грн., 

81,0%

Доходи спеціального 

фонду;                        1 

339,1тис.грн., 1,0%

Структура доходів бюджету м.Чоп та сільских рад,які увійшли до 

складу територіальної громади за 2020 рік



Структура власних доходів бюджету  

Таблиця 16. Основні статті власних доходів бюджету за 2017-2021 роки  

тис. грн. 

Показники/роки 
2017 

м. Чоп 

2018 

м. Чоп 

2019 

м. Чоп 

2020 

м.Чоп та 

сільських 

рад,які 

увійшли 

до складу 

Чопської 

міської 

ТГ 

2021 

прогноз 

Чопська 

міськаТГ 

Податок та збір на доходи фізичних 

осіб 
25 481,3 43 464,5 51 829,2 69 663,1 72 774,8 

Акцизний податок 7 349,1 5 479,1 5 383,0 15 619,5 14 127,3 

Податок на майно* 6 260,6 3 942,4 9 324,7 18 360,9 18 969,5 

Єдиний податок 3 973,8 4 123,1 4 602,6 7 293,6 8 067,6 

Плата за надання адміністративних 

послуг 
409,0 295,7 65,8 130,9 132,7 

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що 

перебуває в комунальній власності  

253,6 230,9 235,9 163,6 293,7 

Інші надходження 676,4 578,0 419,6 490,9 113,1 

Власні надходження бюджетних 
установ 

1 212,7 1 582,9 1626,9 964,4 2 246,5 

*Включає податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельний 

податок та транспортний податок. 

Структура власних доходівзагального фонду бюджету Чопської міської ТГ за 2021рік 

наведена на діаграмі 5. 

 

Діаграма 5. Структура прогнозних надходжень податків, зборів та питома вага 

у загальному фонді бюджету міської територіальної громади на 2021рік. 

 

 
Прогноз бюджету Чопської МТГ на 2021 рік наведено у діаграмі 5. Щоб збільшити 

надходження, необхідно провести інвентаризацію об’єктів житлової і нежитлової нерухомості та 

здійснити з ГУ ДПС звірки інформації щодо таких об’єктів, повної інвентаризації земель, звірки 

всіх діючих договорів оренди та укладання нових з врахуванням реальної вартості землі, що 

використовується. Також необхідно активізувати роботу з суб’єктами господарювання та 

громадянами, які мають податковий борг з майнових податків тощо. 

Акцент необхідно зробити і на проведенні інформаційної кампанії для жителів громади 

щодо важливості добровільної сплати податків до бюджетів. Оскільки, всі громадяни бажають 

розвитку інфраструктурних проектів на своїх територіях, вони мають розуміти, що саме від 

Місцеві податки; 

27 056,3 тис.грн.; 
23,6%

Податок та збір на 

доходи фізичних 
осіб;  72 774,8 

тис.грн.; 63,6 %

Акцизний податок 

; 
14 127,3 тис.грн.; 

12,3%

Інші надходження; 

19,8 тис.грн.; 0,1%

Плата за надання 

адміністративних 
послуг; 

132,7 тис.грн.;  

0,1%

Надходження від 

орендної плати за 
користування 

цілісним 

майновим 
комплексом, що 

перебуває в 
комунальній 

власності; 
293,7 тис.грн.; …



сплати податків залежить чи будуть побудовані дороги, садочки, школи, спортивні та культурні 

заклади чи то навіть освітлені вулиці. 

Податок на доходи фізичних осіб 
 

Податок на доходи фізичних осіб є найвагомішим за обсягами джерелом наповнення 

дохідної частини бюджету Чопської міської територіальної громади. Його питома вага в доходах 

загального фонду (без трансфертів) у 2021 році  – 63,6відс. Вказаний податок зараховується до 

доходів загального фонду бюджету у розмірі 60,0 відс. від загального обсягу надходжень, що 

справляється на території громади. 

На  2021 рік податок на доходи фізичних осіб прогнозований у сумі 72 774,8 тис.грн., що 

становить 104,5%.  

До надходжень за 2020 рік. Основним чинником, який сприятиме збільшенню надходжень 

податку на доходи фізичних осіб, є ріст фонду оплати праці у зв’язку із встановленням 

мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року у розмірі 6 000 грн.,  з 1 грудня – 6 500 грн. та 

зростанням середньомісячної заробітної плати працівників.   

Наступним вагомим джерелом надходжень до бюджету є місцеві податки. Прогнозний обсяг 

поступлень місцевих податків до загального фонду в 2021 році планується в сумі 27 056,3 

тис.грн., що на 105,3 % або на 1 383,7тис.грн.більше надходжень 2020 року.  

Найбільшу питому вагу серед надходжень місцевих податків займає податок на майно 

(70,1%). Обсяг надходжень податку на майно планується в обсязі 18 969,5 тис.грн., що на 3,3% 

більше надходжень 2020 року.  

Туристичний збір на 2021 рік заплановано в обсязі 19,2 тис.грн., що на 11,8 % більше 

надходжень 2020 року. 

Значну суму надходжень у складі місцевих податків  передбачено від поступлень єдиного 

податку для суб’єктів малого підприємництва. Прогноз надходжень єдиного податку на 2021 рік 

складатиме 8 067,6 гривень або на 10,6 відс. більше за надходження 2020 року. Збільшення 

надходжень єдиного податку на суму 774,0 тис.грн. зумовлене зростанням ставки єдиного 

податку для платників І-ІІ  групи внаслідок зростання  прожиткового мінімуму та мінімальної 

заробітної плати. 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів та акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (пального) посідає третє місце за обсягами надходжень до бюджету 

територіальної громади, у порівнянні з податком на доходи фізичних осіб та місцевими 

податками і зборами. 

Розрахунок надходжень акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів (продукції), проведено з урахуванням динаміки 

надходжень у минулі роки та відповідно до проекту Закону України від 05.11.2020р. № 4100-д  

«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», згідно з яким у 2021 році продовжиться 

практика зарахування до місцевих бюджетів 13,44 відс. надходжень від акцизного податку на 

пальне. 

На 2021 рік прогнозні надходження акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених 

на митну територію України підакцизних товарів (продукції) визначено у сумі 12 270,0 тис.грн. 

Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів (згідно з пунктом 16 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України 

входить до складу доходів загального фонду бюджету), а саме: пива, алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, враховуючи обсяг роздрібного 

товарообороту. 

Обсяг надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів, до бюджету територіальної громади у 2021 році прогнозується в 

сумі 1 857,3 тис.грн., що на 257,9 тис.грн. менше надходжень 2020 року.  

В цілому у 2021 році надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, з ввезених на митну територію України 

та вироблених в Україні підакцизних товарів (пального) прогнозуються в сумі 14 127,3 тис.грн., 

що становить 90,4 відс. до надходжень за 2020 рік. 

Дохід від комунальної власності 

Важливим джерелом наповнення бюджету територіальної громади також є комерційне 

використання муніципальної власності. Фактичні надходження від землекористування та 



користування комунальним майном за 2020 рік до бюджету м.Чоп та сільських рад, які увійшли 

до складу Чопської міської ТГ наведені у таблиці 17. 

Таблиця 17.Фактичні надходження від землекористування та користування 

комунальним майном за 2020 рік до бюджету м.Чоп та сільських рад 

тис.грн. 
Статті доходу Сума  

Плата за оренду майна бюджетних установ   17,3 

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній власності 
172,5 

Орендна плата (земельні ділянки ) з юридичних осіб   5 431,9 

Орендна плата (земельні ділянки) з фізичних осіб   227,9 

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим 

майном, що перебуває в комунальній власності  
163,6 

Спеціальний фонд 

Обсяг доходів спеціального фонду (без трансфертів) Чопської міської територіальної 

громади визначений на 2021 рік у сумі 2 320,6 тис.грн. 

Основними платежами спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ та 

екологічний податок. 

Власні надходження бюджетних установ на 2021 рік заплановано відповідно до розрахунків 

головних розпорядників коштів бюджету міської територіальної громади в обсязі 2 246,5тис.грн., 

в тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю – 2 218, 5 тис.грн., плата за оренду майна бюджетних установ – 28,0 тис.грн. 

Згідно із статтею 691Бюджетного кодексу України норматив зарахування екологічного 

податку до бюджетів місцевого самоврядування складає 25 відс. Прогнозні поступлення 

екологічного податку до бюджету міської територіальної громади у 2021 році планується на рівні 

надходжень 2020 року в сумі 74,1 тис.грн. 

В таблиці 18 наведена динаміка зростання власних надходжень за 2017-2021 роки. 

Таблиця 18. Динаміка зростання власних надходжень за 2017-2021 роки 

тис.грн. 

Показники/роки 
2017 

м. Чоп 

2018  

м. Чоп 

2019 

м. Чоп 

2020 

м.Чоп та сільських рад,які 

увійшли до складу Чопської 

міської ТГ 

2021 

Чопська 

міська ТГ 

Власні надходження 1 212,7 1 582,9 1626,9 964,4 2 246,5 

Наступним вагомим джерелом надходжень до спеціального фонду бюджету є бюджет 

розвитку. В структурі бюджету розвитку найбільшу питому вагу займають кошти від продажу 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення. В таблиці 19 наведені фактичні 

надходження до бюджету розвитку за 2017-2021 роки. 

Таблиця 19. Фактичні надходження до бюджету розвитку за 2017-2021 рокитис.грн. 

Показники/роки 
2017 

м. Чоп 

2018 

м. Чоп 

2019 

м. Чоп 

2020 

м.Чоп та сільських рад,які 

увійшли до складу 

Чопської міської ТГ 

2021 прогноз 

Чопська 

міська ТГ 

Бюджет розвитку 295,9 242,7 11,0 271,7 0,0 

Найбільші платники податків добюджету Чопськоїміської територіальної громади 

У структурі податку на доходи фізичних осіб найбільшу питому вагу має податок на доходи 

фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати. 

Основними бюджетоутворюючими підприємствами, які сплатили найбільші суми податку 

на доходи фізичних осіб за І квартал 2021 року є:  

 Чопський прикордонний загін (В/ч 1493); 

 ФІЛІЯ "ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПАТ "УК; 

 ПрАТ «ЄВРОКАР»; 

 Закарпатська митниця Держмитслужби; 



 18 окр. мост.загін  (в/ч Т0300); 

 СП «ДЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ»; 

 ТОВ «БліцартПродукціон»; 

 ТОВ «Термінал – Карпати»; 

 ТОВ «ЕКСПОРТТРАНСБУД». 

Найбільшими платниками акцизного податку до бюджету за І квартал 2021 року є: 

 ФОП Бабинець В.В.; 

 ТзОВ "ОККО-ДРАЙВ"; 

 СП «IНТЕР-ПАК»; 

 ТОВ "ЄВРО СМАРТ ПАУЕР"; 

 ТОВ "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ". 

Міжбюджетні трансферти  

В таблиці 18 наведена динаміка коштів міжбюджетних трансфертів за 2017-2021 роки 

(освітня, медичнасубвенції з державного бюджету місцевим бюджетамтадотації, субвенції з 

місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам). 

Таблиця 20 .Динаміка коштів міжбюджетних трансфертів за 2017-2021 роки 

тис. грн. 

Показники/роки 
2017 

м. Чоп 

2018 

м. Чоп 

2019 

м. Чоп 

2020 

м.Чоп та 

сільських 

рад,які 

увійшли до 

складу 

Чопської 

міської ТГ 

2021 

проект 

Чопська 

міська ТГ 

Освітня субвенція 9 505,1 11 492,9 12 990,6 15 194,1 39 673,2 

Медична субвенція 7 408,1 6 874,4 6 290,3 1 698,7 0,0 

Дотації з місцевих бюджетів 

іншим місцевим бюджетам 
0,0 0,0 0,0 6 336,7 548,8 

Субвенції з місцевих 

бюджетівіншим місцевим 

бюджетам 

22 951,3 24 535,5 16 909,5 1 475,9 438,0 

 

Значна частина зайнятого населення працює в сільському господарстві, сфері торгівлі та 

будівництві. 

СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА ГРОМАДИ 

- освіта: 

Одним з пріоритетів Чопської МТГ є забезпечення конституційних прав та рівності прав 

громадян на отримання якісної освіти, підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою, 

оновлення та удосконалення змісту, форми і методів організації навчальної програми, збереження 

та вдосконалення мережі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до потреб 

територіальної громади, забезпечення належного рівня їх поточного утримання та 

функціонування, сприяння збереженню здоров’я дітей, забезпечення всіх раціональним, якісним 

та безпечним харчуванням, впровадження нових технологій з розвитку освіти. 

Мережа закладів загальної середньої та дошкільної освіти на території Чопської міської 

територіальної громади істотно змінилася після об՚єднання населених пунків в громаду. 

Найгострішими проблемами є переповненість закладу дошкільної освіти в населеному 

пункті Чоп, а також потреба у будівництві нової школи у селіЧервоне. Для забезпечення якісного 

доступумешканців до освітніх послуг потрібно першочергово виконати наступні завдання: 

завершити будівництво нової школи на 360 дітей в с. Червоне; реконструювати існуюче 

приміщення школи під заклад дошкільної освіти; відкрити додаткові групи в закладі дошкільної 

освіти «Казка» м. Чоп.Провести оптимізацію в закладах освіти Чопської МТГ. 

Освітня сфера Чопської МТГ представлена5 дошкільними закладами та 8 загальноосвітніми 

навчальними закладами. 
 

 

 

 

 



Таблиця 21. Порівняння по роках освітнього сектору громади 

 

Таблиця 22.  Перелік закладів освіти Чопської міської територіальної  громади 

№ з/п Назва об’єкту  Адреса місця 

розташування 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

керівника 

Електронна адреса 

1. Чопський  заклад загальної середньої освіти     
І-ІІІ ступенів №1 Чопської міської ради 

Ужгородського району Закарпатської області 

м.Чоп,  
вул. Шкільна, 

12 

 

 

Демчик  
Євгенія  

Іванівна 

 
chop_1@ukr.net 

 

2. Чопський  заклад загальної середньої освіти     

І-ІІІ ступенів №2 імені Іштвана Сечені Чопської 

міської ради Ужгородського району 

Закарпатської області 

м.Чоп,  

вул. Миру, 13 

 

 

Мага 

Василь  

Васильович 

 

chop_2@ukr.net 

 

3. Петрівська початкова школа Чопської міської 

ради Ужгородського району Закарпатської 

області 

с.Петрівка, 

вул. 

Шевченка, 3 

Прошак 

Наташа 

Михайлівна 

petrivska-zos@meta.ua 

 

4. Есенський опорний заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Чопської міської ради 

Ужгородського району Закарпатської області  

 

 

с.Есень, 

вул. Мала, 78 

Баратей  

Наталія  

Василівна 

esenska-zos@meta.ua 

 

5. Соловківська філія Есенського опорного 
закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів Чопської міської ради Ужгородсько

го району Закарпатської області 

с.Соловка, 
вул. Шкільна,1 

Бакура  
Янош 

 Яношович 

solovkivska-
zos@meta.ua 

 

6. Соломонівська гімназія Чопської міської ради 

Ужгородського району Закарпатської області  

с.Соломоново,  

вул. Тисова,2 

Лешко-Ковач  

Нора 

Іштванівна 

kovacsnora453@gmail.

com 

 

7. Тисаашванська гімназія Чопської міської ради 

Ужгородського району Закарпатської області  

с.Тисаашвань, 

вул. Петефі,49 

Маломка 

Олександр 

Олександрович 

tisaasvanska-

zos@meta.ua 

 

8. Червонівський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Чопської міської ради 

Ужгородського району Закарпатської області  

с.Червоне, 

вул.Шкільна, 

30 

Кемінь Ольга 

Михайлівна   

chervonivska-

zos@meta.ua 

 

9. Заклад дошкільної освіти «Казка» м. Чоп 

Чопської міської ради Ужгородського району 

Закарпатської області 

м.Чоп, 

вул.Миру, 8 

Моцьо  

Галина 

Степанівна 

chop_dnz@ukr.net 

 

10. Есенський заклад дошкільної освіти «Веселка» 
Чопської міської ради Ужгородського району 

Закарпатської області 

с.Есень, 
вул. Мала, 58 

Йовнаш  
Габріела 

Василівна 

jongabriel@freemail.hu 
 

11. Соловківський заклад дошкільної освіти 

Чопської міської ради Ужгородського району 

Закарпатської області 

с.Соловка, 

вул. Тиса,27 

Біров Діана 

Барнівна 

birodiana123@freemail.

hu 

 

12. Соломонівський заклад дошкільної освіти 

«Усмішка» Чопської міської ради 

Ужгородського району Закарпатської області 

с.Соломоново,  

вул. 

Яблунва,38 

Галамбош-

Лешко Андрея 

Барнабашівна 

galambos-

lesko26@freemail.hu 

 

13. Тисаашванський заклад дошкільної освіти 

Чопської міської ради Ужгородського району 

Закарпатської області 

с.Тисаашвань, 

вул. Я. 

Аронь,30 

Ладані 

Еріка 

Людвигівна 

tiszaasvanyiovoda@gm

ail.com 

 

Показники 2016 2017 2018 2019 2020 

Кількість дошкільних закладів, одиниць 5 5 5 5 5 

Кількість дітей в дошкільних закладів, 

осіб 

465 447 462 433 367 

Завантаженість дошкільних закладів 

(дітей на 100 місць) 

100 100 100 95 93 

Кількість загальноосвітніх навчальних 

закладів, одиниць 

8 8 8 8 7 

Кількість учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах, осіб 

1621 1606 1601 1657 1664 

Кількість вчителів у загальноосвітніх 
навчальних закладах, осіб 

186 175 189 201 198 
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14. Чопська дитячо-юнацька спортивна школа 

Чопської міської ради Ужгородського району 

Закарпатської області 

 

м. Чоп, 

вул.Миру,13А 

Мотринець  

Сергій  

Миколайович 

dussh_chop@ukr.net 

 

15. Чопська музична школа Чопської міської ради 

Ужгородського району Закарпатської області 

м. Чоп, 

вул. Головна, 

19 

Гісем 

Маргарета 

Йожефівна 

chopmuz@gmail.com 

 

- охороназдоров’я: 

Таблиця 23.  Перелік медичних  закладів 

Усі заклади охорони здоров’я громади частково забезпечені необхідними медичними 

препаратами, холодильниками, тонометрами, вагами для дітей, тощо, згідно Табелю оснащення 

обладнанням. На сьогодні є у наявності 3 одиниці транспортних засобів в робочому стані, які 

обслуговують всю громаду. Забезпечення наявних автотранспортних засобів паливно- 

мастильними матеріалами здійснюється відповідно до потреб. 

Для досягнення цілей пріоритетним є збереження лікувально-профілактичних закладів 

Чопської міської територіальної громади, сприяння матеріальному забезпеченню цих закладів, 

вирішення питання кадрового забезпечення, стимулювання залученню коштів різних суб’єктів 

господарювання, приватних структур для розвитку матеріально-технічної бази. Модернізація 

охорони здоров’я первинної ланки суттєво впливаєнастанздоров’я населення Чопської МТГ, 

допоможе подолати несприятливі демографічні тенденції. 

- культура: 

Чопська міська територіальна громада значну увагу приділяє питанню реалізації державної 

політики в галузі культури, створення оптимальних умов для розвитку культури, сприяння 

відродження осередків традиційної народної творчості.У докарантинний період у закладах 

культури проводилися масові заходи, приурочені до пам’ятних та календарних дат. Також 

колективи художньої самодіяльності, окремі виконавці брали участь у Міжнародних, 

Всеукраїнських, регіональних, обласнихфестивалях-конкурсах. Завдяки роботі народних та 

аматорських колективів на високому художньому рівні відзначаються всі державні та місцеві 

свята, реалізується низка соціально-культурних заходів, але у режимі онлайн. 

№  

 

Назва установи, закладу, об’єкту 

 

Адреса: район, 

населений 

пункт, вулиця, 

№ будинку 

Назва районної 

ради, що 

передала (чи 

повинна 

передати) 

установу, заклад, 

об’єкт 

Назва територіальної 

громади, що 

прийняла (чи має 

прийняти) установу, 

заклад, об’єкт 

1. Амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини КНП «Ужгородський районний 

ЦПМСД» Ужгородської районної ради 

Ужгородський 

район, м. Чоп, 

вул.Приозерна,4 

Ужгородська 

районна рада 

Чопська міська 

територіальна громада  

2. Амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини  КНП «Ужгородський районний 

ЦПМСД» Ужгородської районної ради 

Ужгородський 

район, с. 

Соломоново, 

вул. 

Яблонева,38 

Ужгородська 

районна рада 

Чопська міська 

територіальна громада 

3. Амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини  КНП «Ужгородський районний 

ЦПМСД» Ужгородської районної ради 

Ужгородський 

район, с. Есень, 

вул. Мала, 58 

Ужгородська 

районна рада 

Чопська міська 

територіальна громада 

4. Фельдшерсько-акушерський пункт  КНП 

«Ужгородський районний ЦПМСД» 
Ужгородської районної ради 

Ужгородський 

район, с. 
Тисаашвань,  

вул. Петефі, 40 

Ужгородська 

районна рада 

Чопська міська 

територіальна громада 
 

 

5. Фельдшерсько-акушерський пункт  КНП 
«Ужгородський районний ЦПМСД» 

Ужгородської районної ради 

Ужгородський 
район, с. 

Петрівка, вул. 

Шевченка, 3 

Ужгородська 
районна рада 

Чопська міська 
територіальна громада 

6. Фельдшерсько-акушерський пункт КНП 

«Ужгородський районний ЦПМСД» 

Ужгородської районної ради   

Ужгородський 

район,Соловка 

вул Есеньська.1 

Ужгородська 

районна рада 

Чопська міська 

територіальна громада 

7. Чопська філія КНП «Ужгородська районна 

клінічна лікарня  Ужгородської районної 

ради  » 

Ужгородський 

район, м. Чоп, 

вул.Приозерна,4 

Ужгородська 

районна рада 

Чопська міська 

територіальна громада 
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У Чопській МТГ налічується 1 КЗ «Центр культури та дозвілля Чопської міської 

територіальної громади», 4 СБК- філії, 4 бібліотеки. У всіх закладах потрібно робити ремонт та 

частково опалення (ремонт як поточний, так і капітальний). Переважно, ремонти зроблені ще за 

радянських часів… Плануємо на базі деяких закладів створити громадський простір, де можна 

буде проводити тренінги, майстер-класи, семінари, інше неформальне навчання та заходи для 

різних вікових категорій населення громади. 

Таблиця 24. Перелік закладів культури Чопської міської територіальної громади 

№ 

з/п 

Назва об’єкту  Адреса місця 

розташування 

Прізвище, ім’я та по 

батькові керівника 

Електронна адреса 

1. Комунальний заклад «Центр культури та 

дозвілля Чопської міської територіальної громад

и Ужгородського району Закарпатської області» 

м.Чоп,  

вул. Головна, 

37 

Сентипал Верона  

Іванівна 

culture_chop@ukr.net 

 

2. Соломонівський сільський будинок культури-
філія комунального закладу «Центр культури та 

дозвілля Чопської міської територіальної 

громади Ужгородського району Закарпатської 

області» 

с.Соломоново,  
вул. Миру,2 

Дагулич 
Ірина 

 Василівна 

 
відсутня 

3. Тисаашванський сільський будинок культури-

філія комунального закладу «Центр культури та 

дозвілля Чопської міської територіальної 

громади Ужгородського району Закарпатської 

області» 

с.Тисаашвань, 

вул. Шандора 

Петефі,     40 

Бегела  

Тімеа  

Олександрівна 

 

відсутня 

4. Есенський сільський будинок культури-філія 

комунального закладу «Центр культури та 

дозвілля Чопської міської територіальної 

громади Ужгородського району Закарпатської 
області» 

с.Есень, 

вул. Мала, 58 

Йонаш 

Янош  

Франтикович 

 

відсутня 

5. Соловківський сільський будинок культури-

філія комунального закладу «Центр культури та 

дозвілля Чопської міської територіальної 

громади Ужгородського району Закарпатської 

області» 

с.Соловка, 

вул. Есенська,2 

Галас-Ковач  

Марія  

Войтехівна 

 

відсутня 

6. Комунальний заклад «Публічна бібліотека 

Чопської міської територіальної громади 

Ужгородського району Закарпатської області» 

м.Чоп,  

вул. Головна, 

37 

Кароль  

Еріка 

 Степанівна 

chop.biblioteka@ukr.net 

 

7. Соломонівська бібліотека-філія комунального 

закладу «Публічна бібліотека Чопської міської 

територіальної громади Ужгородського району 

Закарпатської області» 

с.Соломоново,  

вул. Миру,2 

Береш  

Аґіца  

Василівна 

відсутня 

8. Есенська бібліотека-філія комунального закладу 

«Публічна бібліотека Чопської міської 
територіальної громади Ужгородського району 

Закарпатської області» 

с.Есень, 

вул. Мала, 58 

Сабов 

Тиберій  
Тиберійович 

відсутня 

9. Соловківська бібліотека-філія комунального 

закладу «Публічна бібліотека Чопської міської 

територіальної громади Ужгородського району 

Закарпатської області» 

с.Соловка, 

33ул.. 

Есенська,2 

Толвай 

 Емеше 

 Габорівна 

відсутня 

- спорт: 

Розвиток спортивної інфраструктури–один з важливих напрямків роботи Чопської МТГ. 

Популяризація здорового способу життя і заняттяс портом – відіграють значну роль для 

гармонійного розвитку як дітей, так і дорослих, є хорошою профілактикою захворюваності. Тому 

спортивна інфраструктура у громаді повинна відроджуватись і розвиватись, а також – відповідати 

світовим стандартам. Завдяки цьому з’являться можливості гідно виховувати нову плеяду 

переможців, олімпійців, які представлятимуть громаду та Україну на міжнародних змаганнях. 
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Таблиця 25. Перелік закладів спорту Чопської міської територіальної громади 

№  

з/п 

Назва об’єкту  Адреса місця 

розташування 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

керівника 

Електронна адреса 

1. Чопська дитячо-юнацька спортивна 

школа Чопської міської ради 
Ужгородського району Закарпатської 

області 

м. Чоп, 

вул.Миру,13А 

Мотринець  

Сергій  
Миколайович 

dussh_chop@ukr.net 

 

 Також важливим питанням є створення соціального середовища для розвитку дітей, 

створення простору для активностей. Наразі в межах громади розташований стадіон 

«Локомотив», який знаходиться у власності АТ «Укрзалізниця», натомість Чопська дитячо-

юнацька спортивна школа Чопської міської ради не має території для занять спорту та орендує у 

залізниці поля для тренувань, що спричиняє залежність від позиції АТ «Укрзалізниці». Проте у 

2017/2018 навчальному році Мага Дмитро, вихованець  відділення боксу Чопської ДЮСШ, став 

чемпіоном України з боксу серед юнаків, посівши І місце у чемпіонаті України з боксу серед 

юнаків 2004-2005 років народження у ваговій категорії 54 кг (тренер-викладач Іваницький В.Г.), 

став чемпіоном України з боксу серед юнаків. Йому присвоєно спортивний розряд «Кандидат у 

майстри спорту України». 

Купавцев Андрій, вихованець відділення боксу Чопської ДЮСШ – чемпіон Західного 

регіону України з боксу. Йому присвоєно І спортивний розряд з боксу. 

За місцями, які посіли учні, слід відмітити: 

Тадея Стойкевича – ІІ місце в Чемпіонаті області серед юнаків 2003-2004; 

Дмитра Магу – І місце в першості України західного регіону серед юнаків 2004-2005 рр.н. з 

боксу; ІІ місце в першості  України серед юнаків 2004-2005 рр.н. з боксу; І місце в Чемпіонаті 

Закарпатської області серед юнаків 2004-2005 рр.н. з боксу; 

Андрія Купавцева – І місце у різдвяному  турнірі із боксу “Кубок Діда Мороза”, І місце у 

відкритій  першості ЗОДЮСШ із боксу, ІІІ місце у  відкритому   регіональному турнірі з боксу, 

присвяченому ІІІ-й річниці заснування бокс-клубу «Ром-спорт», ІІ місце у Чемпіонаті 

Закарпатської області з боксу серед юніорів 2003-2004 р.н., ІІІ місце в першості України західного 

регіону серед юнаків 2004-2005 рр.н. з боксу; І місце в Чемпіонаті Закарпатської області серед 

юнаків 2004-2005 рр.н. з боксу;І місце в Чемпіонаті області серед юнаків 2003-2004 рр.н. з боксу; 

Івана Кеміня –  І місце у відкритій  першості ЗОДЮСШ із боксу, І місце у 10-му ювілейному 

відкритому обласному турнірі із боксу пам’яті Володимира Тунаєва серед юнаків; 

Максима Суходольського  – І місце у різдвяному  турнірі із боксу “Кубок Діда Мороза”, ІІ 

місце у відкритій  першості ЗОДЮСШ із боксу, ІІІ місце у 10-му ювілейному відкритому 

обласному турнірі із боксу пам’яті Володимира Тунаєва серед юнаків, І місце у Чемпіонаті 

Закарпатської області з боксу серед юнаків 2005-2006 р.н.; 

Алана Решетіна – І місце у Чемпіонаті Закарпатської області з боксу серед юнаків 2005-2006 

р.н.; 

Максима Федючку – І місце у різдвяному  турнірі із боксу “Кубок Діда Мороза”, ІІ місце у 

Чемпіонаті Закарпатської області з боксу серед юнаків 2005-2006 р.н.; 

Андрія Ковача – І місце у різдвяному  турнірі із боксу “Кубок Діда Мороза”, ІІ місце у 

відкритій  першості ЗОДЮСШ із боксу, ІІІ місце у  відкритому   регіональному турнірі з боксу, 

присвяченому ІІІ-й річниці заснування бокс-клубу «Ром-спорт», І місце у Чемпіонаті 

Закарпатської області з боксу серед юнаків 2005-2006 р.н.; 

Андрія Чорномореця – І місце у різдвяному  турнірі із боксу “Кубок Діда Мороза”, ІІ місце у 

Чемпіонаті Закарпатської області з боксу серед юніорів 2003-2004 р.н.; 

Арсена Фелдія – І місце у різдвяному  турнірі із боксу “Кубок Діда Мороза”, І місце у 

відкритій  першості ЗОДЮСШ із боксу, І місце у 10-му ювілейному відкритому обласному 

турнірі із боксу пам’яті Володимира Тунаєва серед юнаків; 

Вадима Поповича – І місце у різдвяному  турнірі із боксу “Кубок Діда Мороза”, ІІІ місце у 

10-му ювілейному відкритому обласному турнірі із боксу пам’яті Володимира Тунаєва серед 

юнаків; 

Максима Міщишина – І місце у різдвяному  турнірі із боксу “Кубок Діда Мороза”,  ІІ місце у 

відкритій  першості ЗОДЮСШ із боксу,  ІІ місце у  відкритому   регіональному турнірі з боксу, 
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присвяченому ІІІ-й річниці заснування бокс-клубу «Ром-спорт», ІІІ місце у 10-му ювілейному 

відкритому обласному турнірі із боксу пам’яті Володимира Тунаєва серед юнаків; 

Олексія Карпова – І місце у різдвяному  турнірі із боксу “Кубок Діда Мороза”, ІІІ місце у  

відкритому   регіональному турнірі з боксу, присвяченому ІІІ-й річниці заснування бокс-клубу 

«Ром-спорт», ІІ місце у 10-му ювілейному відкритому обласному турнірі із боксу пам’яті 

Володимира Тунаєва серед юнаків; 

Ростислава Дочинця – ІІ місце у різдвяному  турнірі із боксу “Кубок Діда Мороза”, ІІІ місце 

у  відкритому   регіональному турнірі з боксу, присвяченому ІІІ-й річниці заснування бокс-клубу 

«Ром-спорт», ІІІ місце у 10-му ювілейному відкритому обласному турнірі із боксу пам’яті 

Володимира Тунаєва серед юнаків; 

Олександра Бучину – ІІ місце у різдвяному  турнірі із боксу “Кубок Діда Мороза”, ІІІ місце 

у  відкритому   регіональному турнірі з боксу, присвяченому ІІІ-й річниці заснування бокс-клубу 

«Ром-спорт», ІІ місце у 10-му ювілейному відкритому обласному турнірі із боксу пам’яті 

Володимира Тунаєва серед юнаків; 

Олександра Лихошу – І місце у відкритій  першості ЗОДЮСШ із боксу; 

Анатолія Кошелюка – І місце у Чемпіонаті Закарпатської області з боксу серед юніорів 

2003-2004 р.н.; 

Володимира Марущука –  І місце у Чемпіонаті Закарпатської області з боксу серед юнаків 

2005-2006 р.н.; 

СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Стан навколишнього середовища у громаді необхідно терміново покращувати. Насамперед 

слід зауважити, що вплив на природнє середовище Чопської міської територіальної громади має 

те, що вона знаходиться поруч з обласним центром і, через це, наражається надодаткові ризики 

від діяльності людини. Екологічною проблемою громади є недосконала система очищення 

стічних вод та каналізації. 

Каналізаційна мережа наявна тільки у багатоповерхових будинках у адміністративному 

центрі та частині приватних домогосподарств, деяких населених пунктах громади. На території 

більшості сіл громади каналізація відсутня, населення користується індивідуальними 

септиками,вигрібними ямами. 

До інших екологічних проблем громади також належить агресивне ведення сільського 

господарства (хімікати негативно впливають нафлору і фауну, поверхневі та ґрунтові води). 

На території Чопської міської територіальної  громади вивіз твердих побутових відходів 

відбувається за загальною та індивідуально-подворовою системами вивезення ТПВ. В 

подальшому, відповідно до результатів конкурсу, вивезення ТПВ вивезення сміття здійснюється 

ТОВ «АВЕ УЖГОРОД»,лише згідно заключних індивідуальних договорів. 

РОЗДІЛ IІІ 

ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ 

Деякі прогнози розвитку Чопської міської ТГ до 2027 року 

 Як вже було зазначено у вступній частині, складність аналізу соціально-економічних 

тенденцій, і, тим більше, їх прогнозування, для новоутворених територіальних громад полягає у 

тому, що громади як цілісні  соціально-економічні системи поки що не мають своєї спільної 

«історії», хоча кожен населений пункт громади має свою окрему «історію». Тому, вивчаючи 

соціально-економічні тенденції новоутвореної ТГ, ми розуміємо певну умовність тих даних, які 

складає математична сукупність даних населених пунктів – суб’єктів нової ТГ. Наприклад, 

сумуючи статистичні демографічні дані по громаді, ми частково «губимо» специфіку якогось 

села, проте виходимо на певні узагальнення картини по всій громаді. Така методологія 

дослідження ретроспективи соціально-економічних процесів, які відбувалися на території ТГ до її 

юридичного визначення і фактичного становлення, доволі умовна, але іншої не існує. Тому, такий 

аналіз «сукупності даних», не будучи у строгому сенсі науковим, все ж дозволяє побачити якусь 

загальну картину, а відтак -  і побудувати якісь прогнози на період планування. 

За підсумками I півріччя 2021 року кількість суб’єктів господарювання за 

організаційно-правовими формами господарювання у населених пунктах Чопської міської 

територіальної громади за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України (ЄДРПОУ) станом на 01.07.2021р.    становить - 349 од. 

Основними пріоритетними завданнями економічного і соціального розвитку Чопської 

міської територіальної громади на 2022-2027 роки є: 



забезпечення стабільної роботи систем життєдіяльності мешканців громади та 

покращення якості життя населення; 

збереження та зростання економічного потенціалу громади та конкурентоспроможності 

продукції місцевих виробників через інноваційний розвиток та освоєння нових видів продукції; 

сприяння розвитку малого та середнього підприємництва; 

забезпечення стабільного розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів та послуг; 

підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання енергетичних 

ресурсів в усіх сферах господарювання; 

сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату у територіальній громаді, 

залучення коштів стратегічних інвесторів та міжнародних організацій у реальний сектор 

економіки на реалізацію інфраструктурних та соціальних проєктів; 

забезпечення надання якісних житлово-комунальних послуг населенню;  

модернізація житлово-комунальної інфраструктури громади та покращення стану 

об’єктів житлово-комунального господарства,  

сприяння створенню та розвитку ОСББ; 

створення привабливого інвестиційного середовища та формування репутації 

громади, як надійного бізнес-партнера у бізнес-спільноті; 

реалізація спільних проектів з міжнародними організаціями, залучення нового 

досвіду та додаткового фінансування від міжнародних організацій; 

підвищення ефективності використання комунальної власності, раціональне використа

ння земельних ресурсів; 

створення умов

 для покращення функціонування установ охорони здоров‘я, освіти, культури та інших 

установ соціально-культурної сфери; 

забезпечення доступу мешканців до якісних медичних, освітніх та інших послуг; 

надання мешканцям громади якісних адміністративних та соціальних послуг. 

Таблиця 25. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку 

 
Найменування показника, одиниця виміру 2020 рік 

(звіт) 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

Валовий внутрішній продукт 
номінальний, темп зростання, % 

 
95,2 

 
104,6 

 
104,3 

 
104,7 

 
105,0 

індекс споживчих цін (грудень до 

грудня попереднього року), % 

 

105,9 

 

107,3 

 

106,2 

 

105,3 

 

105,0 

індекс цін виробників (грудень до 
грудня попереднього року), % 

 
104,6 

 
108,7 

 
108,0 

 
106,1 

 
105,7 

Розмір мінімальної заробітної 

плати з 1 січня, грн. 

 

4723 

 

6000 

 

6700 

 

7176 

 

7665 

Середній розмір мінімальної заробітної плати 

на місяць, грн. 

 

4815 

 

6042 

 

6700 

 

7176 

 

7665 

Ріст мінімальної зарплати до попереднього 

року (в середньому 
до попереднього року), % 

 

15,4 

 

25,5 

 

10,9 

 

7,1 

 

6,8 

 Розмір посадового окладу працівника І 

тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 

1 січня, грн. 

 

2102 

 

2670 

 

2983 

 

3195 

 

3411 

середній розмір посадового окладу працівника 

І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, 

грн. 

 

2143 

 

2688 

 

2983 

 

3195 

 

3411 

ріст посадового окладу І тарифного розряду 

ЄТС до попереднього року в середньому, 

% 

 

11,6 

 

25,5 

 

10,9 

 

7,1 

 

6,8 

 Демографічні процеси відзначаються великою інерційністю, а отже, якісь значні 

демографічні кризи, які відбуваються в певний історичний період, відбиваються на 

демографічних процесах впродовж наступних десятиліть. Такою демографічною кризою в 

Україні був різкий спад народжуваності з середини і до кінця 1990-х років, що був спричинений 

різким падінням рівня життя населення. 

 Проведемо аналіз демографічної ситуації в Чопській міській ТГ. 



Таблиця 26. Чисельність населення Чопської міської ТГ у 2016-2020 рр.осіб 

Території 2016 2017 2018 2019 2020 

Закарпатська область 1259158 1258777 1258155 1256802 1253791 

Ужгородський район 70678 71270 71635 71635 71640 

м. Чоп 8937 8932 8949 8897 8819 

с. Червоне 928 936 939 939 938 

с. Петрівка 446 449 451 451 450 

с. Соловка 886 893 897 897 896 

с. Соломоново 1442 1452 1459 1457 1457 

с. Тисаашвань 915 923 926 926 925 

с.Тисауйфалу 298 299 301 301 301 

с. Есень 1800 1813 1821 1819 1819 

 

Діаграма 6.Питома вага населення кожного населеного пункту у загальній чисельності 

населення Чопської міської ТГ у 2020 році 

 

Таблиця 27 Загальні показники доходів бюджету Чопської міської територіальної громади у 

2022-2024 роках                                                                                                                                       
(грн.) 

Найменуванн я 

показника 
2022 рік 2023 рік 2024 рік 

 

прогноз 

Відхилення до 

попереднього 

року 

 

прогноз 
Відхилення до 

попереднього 

року 

 

прогноз 

Відхилення до 

попереднього 

року 

+/- % +/- % +/- % 

Бюджет 

Чопської 

міської 

територіальної 

громади (без 

урахування 

міжбюджетних 

трансфертів), в т.ч. 

 

 

 

121 616 000 

 

 

 

4 890 800 

 

 

 

104,2 

 

 

 

127 617 000 

 

 

 

6 001 000 

 

 

 

104,9 

 

 

 

133 758 200 

 

 

 

6 141 200 

 

 

 

104,8 

Загальний 

фонд 

 

119 687 900 

 

5 283 300 

 

104,6 

 

125 687 700 

 

5 999 800, 

 

105,0 

 

131 839 700 

 

6 152 000 

 

104,9 

Спеціальний фонд  

1 928 100 

 

-392 500 

 

83,1 

 

1 929 300 

 

1 200 

 

100,1 

 

1 918 500 

 

-10 800 

 

99,4 

 

 

56%

6%
3%

6%

9%

6% 2%
12%

м. Чоп с. Червоне с. Петрівка с. Соловка

с. Соломоново с. Тисаашвань с.Тисауйфалу с. Есень



ОПИТУВАННЯ МЕШКАНЦІВ ЧОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Протягом січня- лютого 2021 року проходило анонімне опитування мешканців громади та 

представників бізнесу в офлайн та онлайн формах, кожен охочий зміг висловити свою думку, щодо 

економічного та соціального стану громади. 

В анонімному опитуванні прийняли участь 236 осіб офлайн – 42 особи та  онлайн – 194 особи. 

ВІК ТА РІД ЗАНЯТЬ ОПИТАНИХ 
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ОЦІНКА СТАНУ ГРОМАДИ 

 

 

ЩО ЗАВАЖАЄ РОЗВИТКУ ОТГ?
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ЩО СЛІД ЗМІНЮВАТИ ПЕРЕДУСІМ? 

 

ЯКИМ Є ОСНОВНИЙ РЕСУРС ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ? 

 

ЯКА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ВАШОГО ПІДПРИЄМСТВА? 
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РОЗДІЛ ІV 

СЦЕНАРІЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

Сценарне моделювання є важливою методологічною базою стратегічного вибору. 

Сценарій – деяка послідовність подій, які можуть відбутися в майбутньому із значною долею 

ймовірності за певних умов. Такі умови, або фактори, можуть бути як зовнішні, так і внутрішні.  

Іншими словами, в основі кожного сценарію повинні бути покладені базові сценарні 

припущення, за яких можуть виникати ті чи інші фактори впливу. Зважаючи на те, що Чопська 

міська територіальна громада створена у 2020 році повноцінне формулювання сценаріїв буде 

можливим під час наступних періодів стратегічного планування – через 5-7 років.  

Таким чином, наведені нижче елементи сценарного моделювання відображають, передусім 

вплив на громаду зовнішніх факторів. 

Основними сценаріями розвитку є: інерційний (песимістичний) та модернізаційний 

(реалістичний). 

Інерційний сценарій розвитку. 

Інерційний (песимістичний), сценарій розвитку регіону формується за комплексу припущень, 

що тривалий у часі баланс зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан громади як соціально-

економічної системи залишається незмінним, тобто послідовність станів системи змінюється за 

інерцією: громада рухається по інерції, суспільно- економічний стан країни не сприяє розвитку. 

 Базові припущення – національний рівень: 

1.Військовий конфлікт на Сході України заморожується. 

2.Зростають видатки Державного бюджету на утримання армії та військово- промисловий 

комплекс. 

3.Рівень корупції в країні зменшується незначно – замість реальних реформ спостерігаємо їх 

імітацію. 

4.Згортається тренд на децентралізацію повноважень та бюджетів органам місцевого 

самоврядування. 

5.Валовий внутрішній продукт країни зростає повільно. 

6.Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень залучення інвестицій не 

зростає. 

7.Податковий тиск на підприємців залишається високий, в тіні продовжує залишатися більше 

50% малого і середнього бізнесу 

8.Доходи населення зростають повільно. 

9.В умовах суттєвої корекції тарифів на газ, підвищується вірогідність збільшення рівня 

неплатежів населення, що призводить до поглиблення кризи в житлово- комунальній сфері. 

 Базові припущення – місцевий рівень: 

1.Ідентичність громади на стадії формування, відповідно впізнаваність громади незначна. 

2.Через запровадження безвізового режиму та низький рівень заробітних плат відбувається 

«відтік» робочої сили закордон. 

3.Бізнес-клімат у громаді не покращується. 

4.Рівень купівельної спроможності населення низький. 

5.Рівень реальної бюджетної забезпеченості громадидещо покращується внаслідок створення 

територіальної громади. 

6.Громада не в змозі використати туристичний потенціал, а тому кількість туристів вкрай 

низька. 

7.Невідповідність ринку праці наявним вакансіям в територіальній громаді, що призводить до 

високого рівня безробіття. 

 Результат інерційного сценарію: 

1. Внаслідок запровадження безвізового режиму та низького рівня заробітних плат відбувається 

«відтік» робочої сили закордон. 

2. Малі села продовжують занепадати через відсутність достатніх інвестицій у розвиток 

інфраструктури та реальних джерел доходів сільського населення. 
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3. Несприятливий підприємницький клімат та низька інвестиційна привабливість громади не 

сприяють зниженню рівня тінізації економіки. Реальний сектор економіки повільно скорочується. 

4.Через невідповідність ринку праці наявним вакансіям в територіальній громаді відбувається 

ріст рівня безробіття та відтік робочої сили закордон. 

5. Внаслідок зростання доходів бюджету після об'єднання дещо покращуються окремі об’єкти 

інженерно-комунальної інфраструктури громади, однак розпорошення коштів не дозволяє створити 

кумулятивного ефекту: модернізація інфраструктури розтягується на довгі роки. 

Модернізаційний сценарій розвитку 

Модернізаційний (реалістичний) сценарій розвитку будується на припущеннях, за яких 

формуються найсприятливіші зовнішні (глобальні та національні) та внутрішні (ті, які громада 

здатна створити самостійно) фактори впливу: громада активно використовує можливості в умовах 

швидкого суспільно-економічного розвитку країни. 

 Базові припущення – національний та регіональний рівень: 

1. Внаслідок тиску країн Заходу на РФ військове протистояння на Сході України припиняється. 

2. Видатки на оборону країни та підтримки ЗСУ стабілізуються. 

3. Рішуче впроваджуються системні реформи: судова, податкова, децентралізація та 

 ін. 

4. ВВП країни починає активно зростати. 

5. Національна валюта залишається стабільною. 

6. Інвестиційна привабливість країни покращується. 

7. Податкова реформа стимулює виведення бізнесу із «тіні». 

8. Соціальна політика   держави   мінімізує   ризики   росту   неплатежів   внаслідок 

 зростання тарифів на комунальні послуги. 

9. Ефективно працює політика регіонального розвитку, зокрема й фінансові інструменти ДФРР. 

10. Регіон активно впроваджує Стратегію розвитку. 

11. Завдяки медичній реформі підвищиться рівень надання медичних послуг. 

12. Продовження євро інтеграційних процесів сприятиме зростанню зацікавленості інвесторів 

до України. 

 Базові припущення – місцевий рівень: 

1. Громада формує власну ідентичність та «точки росту» території. 

2. Громада ефективно використовує своє місце розташування. 

3. Громада формує повний список планувальних документів – Стратегію розвитку, 

Інвестиційний профіль, зонування земель громади та ін. 

4. Відтік робочої сили закордон припиняється, внаслідок підвищення заробітної плати жителі 

громади починають повертатися з-закордону. 

5.У громаді покращується підприємницький та інвестиційний клімат – громада стає 

привабливою для інвесторів. 

6. Місцеві інвестори приймають рішення про запуск заморожених і розширення виробництва 

на існуючих підприємствах. 

7. Громада є активним учасником впровадження Стратегії розвитку регіону та, відповідно, 

реципієнтом Державного Фонду регіонального розвитку. 

8. Громада ефективно використовує державні субвенції на розвиток інфраструктури. 

9. Покращується інфраструктура внаслідок надходжень додаткових коштів до бюджету в 

рамках фінансової децентралізації. 

10. Громада ефективно використовує туристичний потенціал. 

 Результат модернізаційного сценарію: 

1. Громада, внаслідок ефективної політики місцевої та регіональної влади, вдалого 

географічного розташування, поступово формує свій новий імідж, як інвестиційно привабливої 

території. 

2. В громаді активізуються старі інвестори та приходять нові. Ключові промислові 

підприємства громади модернізують свої потужності і освоюють нові види продукції, орієнтовані на 

нові ринки збуту. 
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3. Громада здійснює інвентаризацію земель та формує портфель привабливих інвестиційних 

пропозицій, активно просуваючи їх на інвестиційні ринки. 

4. Навколо стратегічних інвесторів активізується малий і середній бізнес, заповнюючи 

логістично-послугову нішу. 

5. Активно розвивається туризм, сільськегосподарство та машинобудівництво. 

6. Зростає рівень доходів населення, що пожвавлює внутрішній ринок. 

7.Проєкти розвитку в рамках реалізації Стратегії розвитку Закарпатської області активізують 

економічне життя на сільських територіях, формуючи«якірні точки» економічного зростання. 

8. Активне залучення державних субвенції та коштів з ДФРР разом з чітким 

планом модернізації інженерної та соціальної інфраструктури в середньостроковій перспективі 

дозволять значно підвищити рівень комфорту та покращити стан доріг в громаді. 
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РОЗДІЛ V 

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ  ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЧОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Стратегічне бачення Чопської міської територіальної громади розроблялося учасниками фокус-

групі визначає, якою має бути громада в майбутньому. Бачення об’єднує сукупність конкретних 

характеристик та стратегічних цілей розвитку: 

Чопська міська територіальна громада 

Транспортно-логістичний центр на кордоні з ЄС,приваблива для введення 

підприємництва та комфортного проживання мешканців громада 

Підсумком стратегічного аналізу і соціологічного дослідження є SWOT-аналіз, який полягає у 

визначенні сильних (англ. Strenghts) i слабких (Weaknesses) сторін громади-позитивних і негативних 

рис, які мають вплив на майбутній розвиток, а також можливостей (Opportunities) i загроз (Threats) –

позитивних і негативних процесів чи явищ, які стосуватимуться громади у майбутньому і 

впливатимуть на її розвиток. 

SWOT аналіз Чопської міської територіальної громади зроблено на етапі проведення діагностики

 розвитку громади у 2020 році. 
 

СИЛЬНІ СТОРОНИ 

1. Вигідне географічне розташування на кордоні з ЄС та розвинена 

логістична інфраструктура 

2.Багатонаціональність громади; 

3. Велика кількість контактів з міжнародними сусідами 

4.Родючі землі та сприятливий клімат  для розвитку сільського 

господарства. 

5. Водний ресурс річок Тиса та Латориця 

6.Наявність термальних мінералізованих джерел 

7. Найкращий аквапарк в області 

8. Потенціал використання відновлювальних джерел енергії (сонячна 

енергергетика) 

9. Наявність функціонуючих промислових підприємств на території 

громади 

10. Наявність на території громади індустріального парку 

«СОЛОМОНОВО», зарєстрованого в реєстрі індустріальних парків 

України 

11. Наявність земельних активів під розвиток інвестиційних проектів  

СЛАБКІ СТОРОНИ 

1. Низька активність мешканців 

2. Міграція населення з громади 

3. Відсутність просторового планування, відсутність 

актуальної містобудівної документації населених пунктів 
громади 

4. Незадовільний стан транспортної  інфраструктури між 

населеними пунктами громади 

5. Відсутність культурного відпочинку для людей похилого 

віку 

6. Часткова відсутність якісної питної води 

7.Застарілі об’єкти інженерної  інфраструктури 

водопровідно-каналізаційного господарства 

8. Відсутність роздільного збору сміття та його утилізація 

9.Часткова відсутність документів на існуючий полігон ТПВ 

10.Відсутність лінії переробки сміття 
11. Відсутність житлових комплексів (гуртожитків) для 

працевлаштованих  на території громади 

МОЖЛИВОСТІ 

1. Нові  міжнародні  авто-залізничні шляхи сполучення 

2. Нові прикордонні  пункти пропуску 

3. Створення багатофункціонального міжнародного транспортно-

логістичного центру 

4. Збільшення фінансування програм транскордонного співробітництва 

5. Участьуміжнароднихґрантових програмах, в т.ч. 

міжмуніципальногоспівробітництва 

6. Розвиток нових міжнародних інвестиційних проектів Україна - ЄС 

7.  Потенціал розвитку автомобільного кластеру 

8. Потенціал для розвитку зон очікування вантажних автомобілів 

(сервісних зон) у рамках пілотного проекту організації управління 

чергами автотранспорту перед міжнародними автомобільними 

пунктами пропуску «Електронна черга перетину кордону» 

9 . Потенціал розвитку індустріального парку «Соломоново» та 

розміщення  підприємств-виробників у галузі середнього 

машинобудування 

10.  Можливість створення міжнародного річкового порту  на р. Тиса  

ЗАГРОЗИ 

1.Війна з Росією 

2.Карантинні обмеження пандемії COVID-19 

3.Скорочення та старіння населення у державі 

4.Недосконала державна податкова політика у частині 

наповнення бюджету громади 

5.Несприятливий інвестиційний клімат у державі 

6. Зростання безробіття 

7. Забруднення навколишнього середовища за межами 

громад 

8.Зростання цін на енергоносії 

 

Нижче подано також, SWOT-матрицю, яка дозволяє виявити взаємозв‘язки між «внутрішніми»  
(сильні та слабкі сторони) та «зовнішніми» (можливості та загрози) факторами, які мають стратегічне значення 

для Чопської міської територіальної громади. Суцільна лінія символізує сильний взаємозв‘язок, пунктирна -

слабкий. 
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Саме ці взаємозв‘язки дозволяють сформулювати порівняльні переваги, виклики і ризики, які є 

основою для стратегічного вибору–формулювання стратегічних та операційних цілей розвитку 

громади на довгострокову перспективу. 

 

Порівняльні переваги 

 

 

 

Сильні сторони 

 

 

Можливості 

1. Вигідне географічне розташування на кордоні з ЄС 

та розвинена логістична інфраструктура 
 1. Нові  міжнародні  авто-залізничні шляхи 

сполучення 

 
2.Багатонаціональність громади;  

 

2. Нові прикордонні  пункти пропуску 

3. Велика кількість контактів з міжнародними 
сусідами  

 

4.Родючі землі та сприятливий клімат  для розвитку 

сільського господарства. 
3. Створення багатофункціонального 
міжнародного транспортно-логістичного 
центру  

 
5. Водний ресурс річок Тиса та Латориця  

 

4. Збільшення фінансування програм 
транскордонного співробітництва  

 

6.Наявність термальних мінералізованих джерел  

 

5. Участь у міжнародних ґрантових програмах, в 
т.ч. міжмуніципального                   співробітництва 

7. Найкращий аквапарк в області 

 
8. Потенціал використання відновлювальних джерел 
енергії (сонячна енергергетика)  

 

6. Розвиток нових міжнародних інвестиційних 

проектів Україна – ЄС 

 

9. Наявність функціонуючих промислових підприємств 
на території громади  

 

7.  Потенціал розвитку автомобільного кластеру  

 
8. Потенціал для розвитку зон очікування 
вантажних автомобілів (сервісних зон) у рамках 
пілотного проекту організації управління чергами 
автотранспорту перед міжнародними 

автомобільними пунктами пропуску «Електронна 
черга перетину кордону» 

 
10. Наявність на території громади індустріального 
парку «Соломоново», зареєстрованого в реєстрі 
індустріальних парків України  

 

9 . Потенціал розвитку індустріального парку 
«Соломоново» та розміщення  підприємств-
виробників у галузі середнього машинобудування 

 
10. Можливість створення міжнародного 
річкового порту  на р. Тиса 

11. Наявність земельних активів під розвиток 
інвестиційних проектів  
  

Підтримують
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Виклики 

 

 

 

 

 

 

 

Слабкі сторони                                                

 

Можливості 

1. Низька активність мешканців 

 
 1. Нові  міжнародні  авто-залізничні шляхи 

сполучення 

 
2. Міграція населення з громади 

 
2. Нові прикордонні  пункти пропуску 

   3. Відсутність просторового планування, відсутність 

актуальної містобудівної документації населених пунктів 

громади 

   

4. Незадовільний стан транспортної  інфраструктури між 

населеними пунктами громади 

 

3. Створення багатофункціонального 
міжнародного транспортно-логістичного 
центру  

 
  5. Відсутність культурного відпочинку для людей похилого 

віку  

 

4. Збільшення фінансування програм 
транскордонного співробітництва  

 

  6. Часткова відсутність якісної питної води  

   
5. Участь у міжнародних ґрантових програмах, в 
т.ч. міжмуніципального                   співробітництва 

7.Застарілі об’єкти інженерної  інфраструктури 

водопровідно-каналізаційного господарства  

   

8. Відсутність роздільного збору сміття та його утилізація  

   
6. Розвиток нових міжнародних інвестиційних 

проектів Україна - ЄС 

7.  Потенціал розвитку автомобільного кластеру 
 9.Часткова відсутність документів на існуючий полігон ТПВ 

8. Потенціал для розвитку зон очікування 
вантажних автомобілів (сервісних зон) у рамках 

пілотного проекту організації управління чергами 
автотранспорту перед міжнародними 
автомобільними пунктами пропуску «Електронна 
черга перетину кордону» 

 
10.Відсутність лінії переробки сміття 9 . Потенціал розвитку індустріального парку 

«Соломоново» та розміщення  підприємств-
виробників у галузі середнього машинобудування 

 
 

  11. Відсутність житлових комплексів (гуртожитків) для 

працевлаштованих  на території громади  

 

10. Можливість створення міжнародного 
річкового порту  на р. Тиса 

 

 

Зменшують
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Ризики 

На основі порівняльних переваг, викликів та ризиків, відбувається вибір типу стратегії, яка є 

найбільш ефективною для подальшого розвитку Чопської міської територіальної громади. 

Таблиця 28 Вибір типу стратегії 

 

 

Слабкі сторони                                                

 

Загрози 

1. Низька активність мешканців 

 
 1.Війна з Росією 

 

2. Міграція населення з громади 

 
2. Карантинні обмеження пандемії COVID-19 

   3. Відсутність просторового планування, відсутність 

актуальної містобудівної документації населених пунктів 

громади 

   

4. Незадовільний стан транспортної  інфраструктури між 

населеними пунктами громади 

 

3. Скорочення та старіння населення у  державі 

 

  5. Відсутність культурного відпочинку для людей похилого 

віку  

 

4.Недосконала державна податкова політика  у 
частині наповнення бюджету громади 

  6. Часткова відсутність якісної питної води  

   
5. Несприятливий інвестиційний клімат у           
державі 

7.Застарілі об’єкти інженерної  інфраструктури 

водопровідно-каналізаційного господарства  

   

8. Відсутність роздільного збору сміття та його утилізація  

   
6.Зростання безробіття 

7 Забруднення навколишнього середовища за 
межами громад 

 
9.Часткова відсутність документів на існуючий полігон ТПВ  

   

8.  Зростання цін на енергоносії 
 

10.Відсутність лінії переробки сміття 

  11. Відсутність житлових комплексів (гуртожитків) для 

працевлаштованих  на території громади  

 

 ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ 

З
О

В
Н

ІШ
Н

І 

Ф
А

К
Т

О
Р

И
 

 Сильністорони Слабкі сторони 

М
о
ж

л
и

в
о
ст

і 

АГРЕСИВНА(НАСТУПАЛЬНА) 

(максимальне використання сильних 

сторін регіону за одночасного використання 

зовнішніх можливостей) 

ДИНАМІЧНА(КОНКУРЕНТНА) 

(формування конкурентних перевагрегіону через 

баланс слабких сторінрегіону та можливостей, 

пов'язаних зоточенням) 

З
а

г
р

о
зи

 

КОНСЕРВАТИВНА 

(ЗБЕРЕЖЕННЯ) 

(максимальне використання сильних сторін 

внутрішнього потенціалу регіону за 

одночасного 

Зменшення зовнішніх загроз) 

ОБОРОННА 

(протидія зовнішнім загрозам регіону) 

Посилюють



Стратегія розвитку Чопської міської територіальної громади до 2027  року 

 

49 
 
 

 

Порівняльні переваги-АГРЕСИВНА (НАСТУПАЛЬНА) Стратегія- 

максимальне використання сильних сторін регіону за одночасного використання зовнішніх 

можливостей 

   Агресивна (наступальна) стратегія є стратегією швидкого розвитку, яка активно використовує 

зовнішні можливості і внутрішні сильні сторони. Для Чопської громади це означає активне 

використання свого зручного географічного становища і наявності вільних інвестиційно 

привабливих територій при покращенні бізнес-клімату в державі і підвищенні інвестиційної 

привабливості території громади та Закарпатського регіону в цілому. 

 Продовження реформ у державі позитивно впливатиме на процеси продовження міграції 

мешканців на територію Чопської громади і впливатиме на посилення її конкурентних позицій з 

огляду на зручне географічне розташування, значний спортивний потенціал. Продовження євро 

інтеграційних процесів сприятиме зростанню зацікавленості інвесторів та дозволятиме залучати 

новий бізнес і створювати нові робочі місця. Залучення молоді громади до участі у міжнародних 

ґрантових програмах сприятиме активнішому їх залученню до процесів прийняття рішень і реалізації 

креативних проектів, спрямованих на покращення якості життя в громаді і підвищення 

підприємницької активності.  

Суттєвою перевагою громади є межування з кількома державами Угорщина та Словаччина. На 

його мешканців може бути спрямоване покращення туристичної привабливості громади, а саме дасть 

можливість розвитку сільського зеленого туризму та створення відпочинкових зон на території 

громади. Додатковою можливістю, яка помножить сильні сторони громади є використання 

механізмів державних і міжнародних програм. Значна кількість представників бізнесу, які ведуть 

свою підприємницьку діяльність на території громади забезпечує її стабільний диверсифікований 

розвиток. Сприятливі умови для розвитку машинобудування в громаді та створення автомобільного 

кластеру допоможуть створити нові робочі місця. 

 

Виклики - ДИНАМІЧНА (КОНКУРЕНТНА) Стратегія - 

формування конкурентних переваг регіону через баланс слабких сторін регіону та 

можливостей, пов'язаних з оточенням 

У випадку Динамічної (конкурентної) стратегії, яка формується при співставленні слабких 

сторін із зовнішніми можливостями характерною є ситуація, коли кількість слабких сторін переважає 

над сильними сторонами, але зовнішнє оточення створює достатньо багато можливостей для 

ефективного їх врівноваження. 

 Проблема незадовільного стану дорожньої інфраструктури може бути подолана шляхом 

залучення додаткових коштів на розвиток регіону з цільових державних і регіональних фондів, а 

також збільшенню фінансової спроможності громади за рахунок покращення інвестиційної 

спроможності її території. Подолання низького рівня громадської активності, про що свідчать 

результати опитування мешканців громади, може відбуватись шляхом покращення механізмів 

комунікації влади з громадськістю (бюджет участі, мотивація та організування зустрічей фокусних 

груп у різних сферах життя громади). Зростання попиту на екологічну продукцію на світових ринках, 

покращення бізнес-клімату в державі дозволить мешканцям регіону створити нові робочі місця. 

Створення механізмів комунікації і підтримки існуючого бізнесу та нових інвесторів дасть 

можливість покращити рівень довіри між владою, громадськістю і бізнесом, а також - швидше 

реагувати на виклики ринку.  

Зростання популярності туризму (міжнародного, внутрішнього) додатково стимулюватиме 

розвиток рекреаційної інфраструктури, покращення стану доріг і розширення інфраструктури 

послуг. Участь у програмах міжнародної технічної підтримки, національних і регіональних 

конкурсах і програмах відкриватиме можливості для покращення стану технічної та соціальної 

інфраструктури, системи управління ТПВ, поширення популярності занять спортом і громадських 

активностей, у тому числі серед людей із вразливих категорій. Межування із обласним центром 

зменшує проблему недостатньої кількості інфраструктури послуг і відкриває значні можливості для 

використання механізмів міжмуніципального співробітництва. 
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Ризики – ОБОРОННА Стратегія - 

(протидія зовнішнім загрозам регіону) 

Слабкі сторони громади достатньо сильно пов’язані із зовнішніми загрозами. Така стратегія 

розрахована на «виживання». У випадку Чопської громади це означає, що такі загрози, як міграція до 

великих міст чи закордон може мати вплив на погіршення впливу слабких сторін на розвиток її 

території.  

Це стримуватиме приплив нових інвесторів та розвиток місцевого бізнесу і збільшить 

фінансове навантаження на місцевий бюджет. У такій ситуації потрібно мінімізувати вплив 

негативного зовнішнього оточення на ситуацію всередині громади, наприклад шляхом посилення 

місцевої економіки. Продовження війни на Сході країни, зумовить замороження реалізації великих 

інвестиційних проєктів в регіоні і громаді. Значна сума коштів державного бюджету 

продовжуватиме йти на стримування агресії, а не програми розвитку і покращення якостіжиття. 

Карантинні обмеження пандемії COVID-19 в Україні та світі зумовили скорочення виробництво, 

наслідком цього стало зменшення надходжень у місцеві бюджети.  

Недосконала державна податкова політика у частині наповнення бюджету громади, відсутність 

фінансування на делеговані державою громадам повноваження зумовлює підвищення соціальної 

напруги та зростання рівня недовіри до державної влади. 

 

КОНСЕРВАТИВНА(ЗБЕРЕЖЕННЯ)Стратегія- 

максимальне використання сильних сторін внутрішнього потенціалу регіону 

заодночасногозменшеннязовнішніхзагроз 

Консервативна стратегія, береться за основу, коли громада функціонує у несприятливому 

зовнішньому оточенні, але одночасно має ряд значних сильних сторін (може відповідно   реагувати 

на загрози). Даний тип стратегії не розглядається по відношенню до території Чопської громади. 

Варіанти дій при такій стратегії передбачають уникання конфронтацій і дуже залежить від 

конкурентоспроможності громади. Чим більшою у перспективі буде конкурентоспроможність 

громади, тим більш аргументованим стане використання цього типу стратегії. 

Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу, SWOT-аналізу та висновках, 

пропонується обрати дляЧопської міської територіальної громади як базову для подальшого 

моделювання ситуації розвитку іформування ієрархії цілей розвитку Наступальну стратегію (SO) 

зелементами  Конкурентної (WO) з огляду на найбільшу кількість сильних взаємозв’язків між 

сильними сторонами і зовнішніми можливостями для розвитку. 

Це ідейна основа, яка закладає практичні рамки для прийняття стратегічних рішень у громаді. 

Тільки стратегічні рішення, які відповідають стратегічному контексту, повинні реалізовуватись у 

громаді, як у тактичному, такі в операційномувимірі. 
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РОЗДІЛ VІ. 

СТРАТЕГІЧНІ ТА ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
Чопська міська територіальна громада бачить свій розвиток, як розвиток самостійного 

багатофункціонального утворення зі стійкою та збалансованою економікою, активним і 

взаємовідповідальним громадянським суспільством, комфортним середовищем, яке б забезпечувало 

високий рівень життя населення та сприятливих умов для суспільної та господарської діяльності. 

Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу, SWOT/TOWS-аналізу та висновках, 

члени робочої групи обрали як базову агресивну (наступальну) стратегію, що передбачає 

максимальне використання сильних сторін регіону та одночасного використання зовнішніх 

можливостей. 

Таким чином були обрані три головні сфери зосередження зусиль на розвитку Чопської міської 

територіальної громади: 

1. Розвиток підприємництва 

2. Екологічна безпека, збереження довкілля 

3. Комфортне проживання, навчання, дозвілля 

Для досягнення мети Стратегії було визначено стратегічні, операційні цілі, а також завдання, 

необхідні для досягнення соціально-економічного розвитку громади. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Стртегічна ціль 1

Розвиток підприємництва

1.1.Стимулювання 
розвитку малого і 

середньго 
підприємництва та 

інноваційної 
спроможності

1.2. Розвиток туристично-
рекреаційної сфери

Стратегічна ціль 2

Екологічна 
безпека, 

збереження 
довкілля

2..1. Покращення якості 
води

2.3. Покращення стану 
водних об’єктів

2.2. Покращення 
управління відходами

2.4. Регулювання 
чисельності 

безпритульних тварин

Стратегічна  ціль 3

Комфортне 
проживання, 

навчання, дозвілля
3.1.Покращення 
транспортної та 

просторової 
інфраструктури 

територіальної громади та 
якості надання житлово-

комунальних  послуг

3.3. Забезпечення 

культурно-мистецького 
розвитку і збільшення  

доступу до послуг у сфері 
культури для мешканців 

громади

3.2.  Забезпечення високої 
якості освіти

3.4. Розвиток сфери 
соціальних послуг та 

зміцнення громадського 
здоров’я 

3.5. Зміцнення 
громадянського 

суспільства
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Стратегічні цілі повинні давати відповідь на запитання, що необхідно зробити, щоб досягти 

бачення розвитку громади. 

Операційні цілі деталізовані в завданнях. Завдання дають відповіді на запитання, яким шляхом, 

яким чином громада намагатиметься досягти цілей свого розвитку. 

Стратегічні цілі Операційні цілі Завдання 

1.Розвиток 

підприємництва 

 

1.1. Стимулювання 
розвитку малого і 

середнього 

підприємництва та 

інноваційної 

спроможності 

 

 

 

 

 

1.1.1. Створення сприятливого інвестиційного середовища 

1.1.2. Забезпечення ефективного використання земель на 

території громади  

1.1.3 Створення умов для 
розвитку міжнародного співробітництва 

1.1.4.Підвищення конкурентоспроможності малого та 

середнього підприємництва.  

1.1.5. Розвиток інфраструктури та підтримка підприємництва 

1.1.6.Підтримка розвитку кластерів  

 

 
1.2. Розвиток 

туристично-

рекреаційної сфери 

1.2.1. Створення та облаштування рекреаційних зон  

1.2.2  Знакування та маркування туристичних маршрутів 

(шляхів),спорудження та облаштування зупинок 

туристичного автотранспорту задля підвищення 

привабливості громади  

2.Екологічна 

безпека, збереження 

довкілля 

2.1.Покращення якості 

води 

2.1.1. Підвищення якості водопостачання і очистки стічних 

вод на всій території громади 

2.1.2. Підвищення рівня екологічної культури та обізнаності 

молоді 

 

2.2.Покращення 

управління відходами 

2.2.1 Формування екологічної культури громади щодо 

поводження з відходами 

2.2.2. Збільшення кількості об’єктів інфраструктури для 

підтримки екологічної поведінки населення 

2.3.Покращення стану 

водних об’єктів  

 

2.3.1. Відновлення екологічного стану річки Тиса  

2.3.2 Очищення річок від побутових відходів  

2.3.3. Облаштування пляжу на берегах річки Латориця 
2.3.4. Здійснення заходів безпеки  мешканців та населених 

пунктів від повеней  

2.3.5. Очищення берегів річки Латориця після відпочинку 

2.4 Регулювання 

чисельності 

безпритульних тварин 

2.4.1.Створення відповідних умов утримання безпритульних 

тварин 

2.4.2. Культура поводження з тваринами 

3. Комфортне 

проживання, 

навчання, дозвілля 

3.1.Покращення 

транспортної та 

просторової 

інфраструктури 

територіальної  

громади та якості 

надання житлово-
комунальних послуг 

3.1.1.Запровадження енергоощадності та альтернативних  

джерел енергії 

3.1.2. Проведення ремонтів доріг, вулиць та тротуарів 

3.1.3. Створення та облаштування місць поховань (кладовищ) 

3.1.4. Розвиток транспортно-логістичної прикордонної  

інфраструктури  

3.2.Забезпечення 

високої якості освіти 

3.2.1.Підвищення якості та безпеки освітніх послуг (навчання 

для дітей, умов праці для вчителів ) 

3.2.2.Створення сучасного інклюзивного освітнього 

середовища 
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Стратегічна ціль 1. 

Розвиток підприємництва 

Чопська міська територіальна громада знаходиться у західній частині Закарпатської області у 

рівнинній місцевості, у межиріччі Тиси й Латориці. Відстань до Ужгорода — 24 кілометри 

(автошлях E573, з котрим збігається М06). Чоп — найзахідніше місто України. Він лежить на стику 

кордонів Словаччини, Угорщини та України, тому тут містяться контрольно-пропускні пункти Чоп 

(Страж) Чиєрна-над-Тісоу (кордон зі Словаччиною) та Чоп (Тиса), Чоп (Дружба), що створює 

сприятливі умови для залучення інвестицій. 

У середньостроковій перспективі економічний профіль Чопської міської територіальної 

громади будуть формувати машинобудування, створення автомобільного кластеру, рекреаційна 

сфера. 

Більшої ваги в економіці громади повинен набути малий і середній бізнес, тому завданням 

громади є розвиток інфраструктури та підтримки бізнесу. 

Ці та інші можливості були розглянуті членами Робочої групи зі стратегічного планування та 

знайшли відображення у 2 операційних цілях та 9 завданнях, через які планується досягати ці цілі. 

Досягнення стратегічної цілі пропонується через наступну структуру операційних цілей та  

завдань. 

Операційна ціль 1.1. 

1.1. Стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва та інноваційної 

спроможності 

Досягнення операційної цілі 1.1. потребує вирішення таких завдань: 

- Створення сприятливого інвестиційного середовища; 

- Забезпечення ефективного використання земель на території громади; 

- Створення умов для розвитку міжнародного співробітництва; 

- Підвищення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва; 

- Розвиток інфраструктури та підтримка підприємництва; 

- Підтримка розвитку кластерів. 

Операційна ціль 1.2. 

1.2. Розвиток туристично-рекреаційної сфери  

Досягнення операційної цілі 1.2. потребує вирішення таких завдань: 

- Створення та облаштування рекреаційних та відпочинкових зон; 

- Знакування та маркування туристичних маршрутів (шляхів),спорудження та облаштування 

зупинок туристичного автотранспорту задля підвищення привабливості громади.   

 

 

 

 

 

3.3.Забезпечення 

культурно-мистецького 

розвитку і збільшення 

доступу до послуг у 

сфері культури для 

мешканців громади 

3.3.1.Модернізація закладів сфери культури 

3.3.2.Збереження культурних цінностей багатонаціонального 

населення громади 

3.4. Розвиток сфери 
соціальних послуг та 

зміцнення 

громадського здоров’я 

3.4.1.  Розширення спектру соціальних послуг та 
облаштування зон відпочинку  

3.4.2. Формування здорового способу життя мешканців 

громади  

3.4.3. Підвищення доступності та якості надання медичної 

допомоги 

3.5. Зміцнення 

громадянського 

суспільства 

3.5.1. Підтримка ініціатив молоді та мешканців  

3.5.2.Створення  позитивного іміджу територіальної громади 
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Стратегічна ціль 2. 

Екологічна безпека, збереження довкілля 

Довкілля вважається безпечним, коли його стан відповідає встановленим у законодавстві 

критеріям, стандартам, лімітам і нормативам, що стосуються його чистоти (незабрудненості), 

ресурсомісткості (невиснаженості), екологічної стійкості, санітарних вимог, видового різноманіття, 

здатності задовольняти інтереси громадян. 

Екологічна безпека створює механізми для запобігання деградації і оздоровлення 

навколишнього середовища, піклування про здоров'я жителів громади, формування соціально-

правових та економічних умов, забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення і суспільного 

відтворення; запобігання виникненню екологічної загрози; упередження погіршення екологічної 

рівноваги і виникнення небезпеки для здоров'я людини, суспільства, нації; захист природно 

ресурсного і людського потенціалу громади. 

Досягнення цієї стратегічної цілі пропонується через наступну структуру операційних цілей та 

завдань. 

Операційна ціль 2.1. 

2.1. Покращення якості води 

Досягнення операційної цілі 2.1.потребує вирішення таких завдань: 

- підвищення якості водопостачання і очистки стічних вод на всій території громади 

-  підвищення рівня екологічної культури та обізнаності молоді 

Операційна ціль 2.2. 

2 . 2 . Покращення управління відходами 

Досягнення операційної цілі 2.2. потребує вирішення таких завдань: 

- формування екологічної культури громади щодо поводження з відходами; 

- збільшення кількості об’єктів інфраструктури для підтримки екологічної поведінки 

населення. 

Операційнаціль2.3. 

2.3. Покращення стану водних об’єктів  

Досягнення операційної цілі 2.3.потребує вирішення таких завдань: 

-   відновлення екологічного стану річки Тиса;  

-   очищення річок від побутових відходів  

-   облаштування пляжу на берегах річки Латориця; 

-   здійснення заходів безпеки  мешканців та населених пунктів від повеней; 

-  очищення берегів річки Латориця після відпочинку. 

Операційна ціль 2.4.  

2.4. Регулювання чисельності безпритульних тварин 

Досягнення операційної цілі 2.4. потребує вирішення таких завдань: 

- створення відповідних умов утримання безпритульних тварин; 

- культура поводження з тваринами. 

 

Стратегічна ціль 3. 

Комфортне проживання, навчання, дозвілля 

Підвищення якості життя населення є одним із ключових чинників конкурентоспроможності 

громади, оскільки є чинником залучення інвестиційних та трудових ресурсів, інтелектуального 

капіталу та, з іншого боку, стримує відтік людського і фінансового капіталу закордон. 

Додатковим навантаженням (тягарем), що створює дискомфорт проживання, є незручна, а 

інколи зруйнована або некоректна інфраструктура. Все це впливає на мешканця громади, підтримує 

в нього відчуття небезпеки (дискомфорту).  

Для подолання цих перешкод громаді необхідно не лише відновити матеріальні об’єкти 

(інфраструктуру) але й змінити свідомість громадян. 

Сформувати почуття комфорту та відбудувати безпеку проживання в громаді повинна третя 

стратегічна ціль. 

Досягнення третьої стратегічної цілі пропонується через таку структуру операційних 
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цілей і завдань.Операційна ціль 3.1.  

3.1. Покращення транспортної та просторової інфраструктури територіальної громади та 

якості надання житлово-комунальних послуг 

Досягнення операційної цілі 3.1. потребує вирішення таких завдань: 

- запровадження енергоощадності та альтернативних  джерел енергії; 

- проведення ремонтів доріг, вулиць та тротуарів; 

- створення та облаштування місць поховань (кладовищ); 

- розвиток транспортно-логістичної прикордонної інфраструктури; 

- створення кластерів. 

Операційна ціль 3.2.  

3.2. Забезпечення високої якості освіти 

Досягнення операційної цілі 3.2. потребує вирішення таких завдань: 

-     підвищення якості та безпеки освітніх послуг (навчання для дітей, умов праці для вчителів); 

-    створення сучасного інклюзивного освітнього середовища. 

Операційна ціль 3.3.  

3.3. Забезпечення культурно-мистецького розвитку і збільшення доступу до послуг у сфері 

культури для мешканців громади  

Досягнення операційної цілі 3.3. потребує вирішення таких завдань: 

- модернізація закладів сфери культури; 

- збереження культурних цінностей багатонаціонального населення громади. 

Операційна ціль 3.4.  

3.4. Розвиток сфери соціальних послуг та зміцнення громадського здоров’я. 

Досягнення операційної цілі 3.4. потребує вирішення таких завдань: 

-      розширення спектру соціальних послуг та облаштування зон відпочинку; 

-     формування здорового способу життя мешканців громади; 

-     підвищення доступності та якості надання медичної допомоги. 

Операційна ціль 3.5.  

3.5. Зміцнення громадянського суспільства. 

Досягнення операційної цілі 3.5. потребує вирішення таких завдань: 

-      підтримка ініціатив молоді та мешканців; 

-      створення позитивного іміджу територіальної громади 
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РОЗДІЛ VII 

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ НА 2022 – 2027 рр. 

В основу Плану реалізації стратегії лягли проектні ідеї, відібрані під час 3 засідань РГ 8 жовтня 

2021 року, доопрацьовані членами Робочої групи. 

Часові рамки і засоби реалізації 

План реалізації стратегії складається з трьох Стратегічних програм у відповідності зі 

стратегічними цілями Стратегії. Даний План реалізації Стратегії розроблено на шестирічну 

перспективу. До каталогу технічних завдань включені проектні ідеї, які заплановано реалізувати у 

2021-2027 роках.  

Впровадження проектів трьох програми можливе через: 

 внесення заходів до щорічної програми соціально-економічного розвитку,  можливо – 

галузевих регіональних програм; 

 фінансування за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури  МТГ 

  фінансування за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток; 

 залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку, в т.ч. на проекти 

міжмуніципальної співпраці; 

 залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами 

місцевого розвитку різних організаційно-правових форм; залучення співфінансування від 

мешканців громади (де це передбачено умовами проекту). 

 

Стратегічна програма 1. 

Розвиток підприємництва 
 

№ Завдання                  Назва проекту Відповідальні за виконання 

Напрям 1.1. Стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва та інноваційної спроможності 

1  

 

 

 

   1.1.1. Cтворення 

спиятливого 

інвестиційного 

середовища 

 

 Розробка інвестиційного паспорту громади  Відділ архітектури та містобудування 

Відділ економіки та інвестицій 

2 
 Проведення промоційної компанії інвестиційних можливостей,  в 

т.ч. підготовка інвестиційних та промоційних матеріалів, подання 

проєктів на конкурси підтримки МСП , участь в інвестиційних 

форумах  

Відділ економіки та інвестицій  

3 
 Сприяння  в швидкому оформленні та видачі дозвільних документів 

для інвесторів, покращення надання адміністративних послуг для 

суб'єктів підприємницької діяльності 

Управління центр надання адміністративних 

послуг Чопської міської ради 

4 
Покращення бізнес-клімату в громаді  та співпраці влади і бізнесу Чопська міська рада 

5 
Сприяння в реалізації інвестиційних проектів промислових 

підприємств, індустріальних парків, функціонуючих  на території 

громади, в т.ч розвитку індустріального парку «Соломоново» 

Чопська міська рада 

6 
Сприяння в реалізації на території громади проектів 

мультимодальних перевезень  

Чопська міська рада 

7 
Інвентаризація нерухомого майна, в т.ч.  земельних ділянок, 

визначення інвестиційно-привабливих об’єктів для створення 

електронного реєстру нерухомого майна 

Відділ земельних ресурсів  

Відділ архітектури та містобудування 

8 
Виконання топогеодезичного знімання населених пунктів громади Відділ земельних ресурсів  

Відділ архітектури та містобудування 

9 
 Комплексний план просторового розвитку території Чопської МТГ 

(в т.ч генеральний план м. Чоп та інших населених пунктів)  

Відділ земельних ресурсів  

Відділ архітектури та містобудування 

10 
Спияння у виборі  та оформленні земельних ділянок для підприємств 

логістики (навантажувально- розвантажувальних пунктів) поблизу 

залізничних пунктів (станція Чоп, станція Есень в с. Петрівка). 

Відділ земельних ресурсів  

Відділ архітектури та містобудування 

11 
 Підвищення кваліфікаційного рівня посадовців територіальної 

громади з питань інвестиційних можливостей розвитку громади  

Відділ економіки та інвестицій 
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12 1.1.2. 

Забезпечення 

ефективного 

використання 

земель на 

території 

громади 

Організація нових та впорядкування існуючих обєктів землеустрою 

для продажу (розробка документації із землеустрою) 
Відділ земельних ресурсів  

Відділ архітектури та містобудування 

13 
Встановлення меж населених пунктів та земельних комунальної 

форми власності 

Відділ земельних ресурсів  

Відділ архітектури та містобудування 

14 
Сприяння розвитку виробдничих підприємств на територіях 

колишніх господарських дворів 

Відділ земельних ресурсів  

Відділ архітектури та містобудування 

15 
1.1.3. Створення 

умов для 

розвитку міжнаро

дного співиробітн

ицтва 

 Подання проектів на міжнародні конкурси підтримки МСП 

закордонними партнерами  

Структурні підрозділи Чопської міської ради 

16 
Налагодження міжнародних зв’язків та співпраця між 

підприємствами 

Структурні підрозділи Чопської міської ради 

17 
1.1.4. Підвищення  

конкурентоспром

ожності малого 

та середнього 

підприємництва 

Допомога в участі на виставках міжнародних ярмарках  Відділ економіки та інвестицій 

18 
 Створення розділу «Підприємцю» на офіційному сайті ради  Відділ економіки та інвестицій 

Організаційний відділ 

19 
1.1.5. Розвиток   

інфраструктури 

та 

підтримка підприє

мництва 

Створення мультимодального ХАБу для підтримки суб’єктів 

підприємницької діяльності  

Відділ економіки та інвестицій 

Фінансове управління  

20 
1.1.6. 

Підтримка  

розвитку  

кластерів 

 Підтримка та розвиток автомобільного кластеру  Структурні підрозділи Чопської міської ради 

21 
Підтримка та розвиток яблуневого кластеру Структурні підрозділи Чопської міської ради 

Напрям 1.2.Розвиток туристично-рекреаційної сфери 

22 1.2.1. 

Створення та 

облаштування 

зон відпочинку в 

в тому числі 

рекреаційних 

зон 

Реконструкція скверу на перехресті вулиць Берег та Квітова в м. Чоп Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського 

обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

23  Встановлення пам’ятника А.Чапі Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського 

обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

24  Сприяння в облаштувані «Музею залізничника»  на території вокзалу у 

м.Чоп 

АТ «Укрзалізниця» 

25  Створення сприятливих умов для розвитку рекреаційної зони в районі  

свердловин гідрокарбонатної (Драгівська) води в с.Червоне 

Структурні підрозділи Чопської міської ради 

26 
Створення зон для  відпочинку та рибальства (будівництво МАФ) в 

прибережно-захисних смугах водних об’єктів на території громади 

ФОП, ТОВ, Басейнове управління водних 

ресурсів річки Тиса 

27  Створення зони відпочинку за адресою вул. Головна, 37 м.Чоп Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського 

обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

28  Будівництво басейну на території  м. Чоп Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського 

обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства  

Відділ земельних ресурсів  

Відділ архітектури та містобудування 
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29  Створення кінотеатру під відкритим небом на території м. Чоп Управління освіти, культури молоді і спорту 

Чопської міської ради 

30 1.2.3. 

Знакування 

та 

маркування 

туристичних 

маршрутів 

(шляхів),спор

удження та 

облаштуванн

я зупинок 

туристичног

о 

автотранспо

рту задля 

підвищення 

привабливост

і громади 

Створення сприятливого середовища для діяльності суб’єктів туристичної 

діяльності 

Відділ економіки та інвестицій 

31  Інтерактивна карта туристичних  об’єктів (пам’ятні дошки Я. Горал, 

Г.Кірпа, С. Кадар) 

Відділ економіки та інвестицій 

32  Знакування та маркування обєктів: 

-Аквапарк «Європа»,  вулиця Головна, 89, Соломоново, Закарпатська 

область 

- Готель «Ізумруд», що знаходиться за адресою вул. Головна, 61, Чоп, 

Закарпатська область; 

- Ужгородський фізкультурно-спортивний клуб «Локомотив», що 

знаходиться в  м. Чоп, вул. Миру, 8; 

 - Готель «Європа» вулиця Головна, 89, с. Соломоново, Закарпатська 

область 

Відділ міського господарства  

Відділ земельних ресурсів  

Відділ архітектури та містобудування 

Відділ економіки та інвестицій 

Очікувані результати та показники 
Стратегічної програми 1. 

  Реалізація Стратегічної програми 1 «Розвиток підприємництва» у середньо- та 

довгостроковій перспективі призведе до наступних результатів: 

-розвиток підприємництва і конкурентоспроможності місцевої економіки; 

-залучення інвестицій; 

-збільшення обсягів виробництва та експорту; 

-створення нових робочих місць, зменшення відпливу населення з громади; 

-зростання рівня заробітної плати відносно середньо обласних показників; 

-зростання рівня купівельної спроможності мешканців громади. 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 

1.1. Стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва та інноваційної 

спроможності: 

-Кількість адміністративних послуг, які надаються у громаді, зокрема, для бізнесу; 

-Кількість створених нових бізнесі на території громади; 

-Діючі кластери; 

-Кількість інвестиційних пропозицій для потенційних інвесторів; 

-Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Чопської МТГ (в т.ч. 

генеральний план м. Чоп та інших населених пунктів громади). 

- Розвиток логістичного напрямку  поблизу залізничних пунктів станцій Чоп, Есень, Петрівка. 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 

1.2. Розвиток туристично-рекреаційної сфери:  

- Кількість встановлених туристичних та історично важливих об’єктів; 

- Кількість туристів у громаді; 

- Облаштовані зони для вілпочинку та рибальства на території громади; 

- Кількість нових туристичних послуг, що надаються на території громади; 

- Кількість робочих місць, створених у туристичній-рекреаційній сфері; 

 - Промарковані, прознаковані туристично-рекреаційні маршрути (шляхи). 
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Орієнтовний фінансовий план Програми 1 

№ п/п Назва проекту 2022 2023 2024 2025 
2026 2027 Вартість, 

тис.грн 

1  Розробка інвестиційного паспорту громади  
100   

   100 

2  Проведення промоційної компанії інвестиційних 

можливостей,  в т.ч. підготовка інвестиційних та 

промоційних матеріалів, подання проєктів на 

конкурси підтримки МСП , участь в інвестиційних 

форумах  

 10   10  
20 

3  Сприяння  в швидкому оформленні та видачі 

дозвільних документів для інвесторів, покращення 

надання адміністративних послуг для суб'єктів 

підприємницької діяльності 

- - - - - -  

4 Покращення бізнес-клімату в громаді  та співпраці 

влади і бізнесу 

10 10 10 10 10 10 
60 

5 Сприяння в реалізації інвестиційних проектів 

промислових підприємств, індустріальних парків, 

функціонуючих  на території громади, в т.ч 

розвитку індустріального парку «Соломоново» 

600 600 600 600 
600 600 3600 

6 Сприяння в реалізації на території громади проектів 

мультимодальних перевезень  

   
 100 100 200 

7 Інвентаризація нерухомого майна, в т.ч.  земельних 

ділянок, визначення інвестиційно-привабливих 

об’єктів для створення електронного реєстру 

нерухомого майна 

300 50 50 
   400 

8 Виконання топогеодезичного знімання населених 

пунктів громади 
400   

   400 

9  Комплексний план просторового розвитку території 

Чопської МТГ (в т.ч генеральний план м. Чоп та 

інших населених пунктів) 

1000 1000 1500 
500 500 500 5000 

10 Спияння у виборі  та оформленні земельних ділянок 

для підприємств логістики (навантажувально- 

розвантажувальних пунктів) поблизу залізничних 

пунктів (станція Чоп, станція Есень в с. Петрівка). 

- - - - - - - 

11  Підвищення кваліфікаційного рівня посадовців 

територіальної громади з питань інвестиційних 

можливостей розвитку громади 

10 10 10 
10 10 10 60 

12 Організація нових та впорядкування існуючих 

обєктів землеустрою для продажу (розробка 

документації із землеустрою) 

150 75  
   225 

13 Встановлення меж населених пунктів та земельних 

комунальної форми власності 

550 600 550    1700 

14 Сприяння розвитку виробдничих підприємств на 

територіях колишніх господарських дворів 

- - - - - - - 

15  Подання проектів на міжнародні конкурси 

підтримки МСП закордонними партнерами  
50 50 50 

   150 

16 Налагодження міжнародних зв’язків та співпраця 

між підприємствами 

30 30 30 30 30 30 180 

17 Допомога в участі на виставках міжнародних 

ярмарках  

- - - - - - - 

18  Створення розділу «Підприємцю» на офіційному 

сайті ради 
- - - - - - - 

19 Створення мультимодального ХАБу для підтримки 

суб’єктів підприємницької діяльності  

    500  500,0 

20  Підтримка та розвиток автомобільного кластеру  100 100 
100 

100 100 100 600 
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21 Підтримка та розвиток яблуневого кластеру 50 50 
50 

50 50 50 300 

22 Реконструкція скверу на перехресті вулиць Берег та 

Квітова в м. Чоп 

  
400 

   400 

23  Встановлення пам’ятника А.Чапі   
250 

   250 

24  Сприяння в облаштуванні «Музею залізничника»  

на території вокзалу у м.Чоп 

- - 
- 

- - - - 

25  Створення сприятливих умов для розвитку 

рекреаційної зони в районі  свердловин 

гідрокарбонатної (Драгівської) води в с.Червоне 

 200 
 

   200 

26 Створення зон для  відпочинку та рибальства 

(будівництво МАФ) в прибережно-захисних смугах 

водних об’єктів на території громади 

  
 

 50 50 100 

27  Створення зони відпочинку за адресою 

вул. Головна, 37 м.Чоп 

  
 

1000   1000 

28  Будівництво басейну на території  м. Чоп   
 

  5000 5000 

29  Створення кінотеатру під відкритим небом на 

території м. Чоп 

  
 

500   500 

30 Створення сприятливого середовища для діяльності 

суб’єктів туристичної діяльності 

- - 
- 

- - - - 

31  Інтерактивна карта туристичних  об’єктів (пам’ятні 

дошки Я. Горал, Г.Кірпа, С. Кадар) 

  
 

 20  20 

32  Знакування та маркування обєктів: 

-Аквапарк «Європа»,  вулиця Головна, 89, 

Соломоново, Закарпатська область 

- Готель «Ізумруд», що знаходиться за адресою вул. 

Головна, 61, Чоп, Закарпатська область; 

- Ужгородський фізкультурно-спортивний клуб 

«Локомотив», що знаходиться в  м. Чоп, вул. Миру, 

8; 

 - Готель «Європа» вулиця Головна, 89, 

с. Соломоново, Закарпатська область 

  
5 

   5 

 ВСЬОГО:   
 

   20 970,0 

 

Стратегічна програма 2. Екологічна безпека,збереження довкілля 

 
№ Завдання Назва проекту Відповідальні за виконання 

Напрям 2.1. Покращення якості води 

 

1 

 

 2.1.1. 

підвищення 

якості 

водопостачання 

та очистки 

стічних вод на 

всій території 

громади 

Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської 

області, ІІ черга. Коригування 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського 

обліку 

Відділ державного архітектурно-

будівельного контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

2 Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської 

області, ІІІ черга 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського 

обліку 

Відділ державного архітектурно-

будівельного контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

 

3 

Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської 

області, ІV черга 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського 

обліку 

Відділ державного архітектурно-

будівельного контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

 

4 

 "Будівництво водопостачання та водовідведення с. Соломоново 

Ужгородського району   Закарпатської області. Коригування робочого 

проекту (ІІІ черга будівництва "Мережі водовідведення")" 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського 

обліку 

Відділ державного архітектурно-

будівельного контролю 
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Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

 

 

5 

Передача  від ПАТ «Укрзалізниця» у комунальну власність громади об’єктів 

водопостачання, які здійснюються з річки Латориця 

ПАТ «Укрзалізниця» 

Кабінет міністрів України 

 

 

6 

Будівництво ділянок мережі водопостачання у с.Есень, Ужгородського 

району, Закарпатської області 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського 

обліку 

Відділ державного архітектурно-

будівельного контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

 

7 

Будівництво ділянок мережі водопостачання у с.Соловка, Ужгородського 

району, Закарпатської області 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського 

обліку 

Відділ державного архітектурно-

будівельного контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

8 Будівництво ділянок мережі водопостачання у с.Тисаашвань, 

Ужгородського району, Закарпатської області 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського 

обліку 

Відділ державного архітектурно-

будівельного контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

9 Будівництво ділянок мережі водопостачання у с.Тисауйфалу, 

Ужгородського району, Закарпатської області 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського 

обліку 

Відділ державного архітектурно-

будівельного контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

10 Будівництво ділянок мережі водопостачання у с.Петрівка, Ужгородського 

району, Закарпатської області 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського 

обліку 

Відділ державного архітектурно-

будівельного контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

 

11 

Будівництво ділянок мережі водопостачання у с.Червоне, Ужгородського 

району, Закарпатської області 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського 

обліку 

Відділ державного архітектурно-

будівельного контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

12 2.1.2. 

підвищення 

рівня 

екологічної 

культури та 

обізнаності 

молоді 

Встановлення табличок та знаків щодо поводження з відходами  КП ЧМР «Чистий Чоп»  

 

13 

Проведення лекцій в школах та садках Чопської міської територіальної 

громади 

Директори ЗЗСО Чопської МТГ 

14 Проведення акцій «Сортуємо разом» Чопська міська рада 

 Напрям 2.2. Покращення управління відходами 

15 2.2.1. 

формування 

екологічної 

культури 

громади щодо 

поводження з 

відходами 

Облаштування демонстраційного майданчику роздільного збору ТПВ Товариства, підприємства щодо надання 

послуг з вивезення побутових відходів 

16 Роздільний збір ТВП по громаді Мешканці громади 

17 Заключення договорів про вивезення ТПВ Мешканці громади 

 

 

 

18 

2.2.2. 

збільшення 

кількості 

обєктів 

інфраструктур

и для підтримки 

екологічної 

поведінки 

населення 

Завершення оформлення документів по сміттєпереробному об’єкту Структурні підрозділи Чопської міської 

ради спільно з підпрядними організаціями  

 

19 

Облаштування та запуск лінії сортування ТВП Структурні підрозділи Чопської міської 

ради спільно з підпрядними організаціями  
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Напрям 2.3. Покращення стану водних об’єктів 

20 2.3.1. 

відновлення 

екологічного 

стану р.Тиса 

Реконструкція каналізаційно-очисних споруд в м.Чоп, Закарпатської області Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського 

обліку 

Відділ державного архітектурно-

будівельного контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

21  Будівництво  каналізаційно-очисних споруд з підключенням до системи усіх 

населених пунктів громади 

Чопська міська рада 

22 2.3.2.  

Очищення річок 

від побутових 

відходів 

Проведення акцій «Чисті річки чисті береги» Чопська міська рада 

23  2.3.3. 

Здійснення 

заходів безпеки 

мешканців та 

населених 

пунктів від 

повеней 

Розробка та затвердження програм щодо реконструкції дамб  та берегів Чопська міська рада спільно з Басейнове 

управління водних ресурсів річки Тиса  

24 2.3.4 

Очищення 

берегів річки 

Латориця після 

відпочинку 

Впровадження уроку  екологічної культури та обізнаності в школі щодо 

поводження на водоймах 

Директори ЗЗСО Чопської МТГ 

25 Облаштування смітників на берегах річки Латориця Структурні підрозділи Чопської міської 

ради спільно з підпрядними організаціями 

26 Розміщення інформаційних стендів про відповідальність за порушення 

правил благоустрою 

Структурні підрозділи Чопської міської 

ради спільно з підпрядними організаціями  

27 Очищення дамби на річці Латориця  від кущів Чопська міська рада спільно з Басейнове 

управління водних ресурсів річки Тиса 

Напрям 2.4 Регулювання чисельності безпритульних тварин 

28 2.4.1. 

Створення 

відповідних умов 

утримання 

безпритульних 

тварин 

Облаштування притулку для безпритульних тварин Чопська міська рада спільно з 

громадськими організаціями 

29 Організація відлову бродячих Чопська міська рада спільно з 

громадськими організаціями 

30 Організація  та забезпечення стерилізації відновлених тварин з обов’язковою 

поміткою про облік і стерилізацію 

Чопська міська рада спільно з 

громадськими організаціями 

31 2.4.2. 

Культура 

поводження з 

тваринами 

Програма пошуку господарів для безпритульних тварин  Чопська міська рада спільно з 

громадськими організаціями 

32 Створення зони для вигулу собак. Чопська міська рада спільно з 

громадськими організаціями 

Очікувані результати та показники 

Стратегічної програми 2.  

Реалізація стратегічної цілі 2 «Екологічна безпека, збереження довкілля» у середньо- та 

довгостроковій перспективи призведе до наступних результатів: 

- Покращення якості води  

- Розвиток  інфраструктури каналізаційної мережі  

- Підвищення екологічного стану річок та зон відпочинку 

- Формування культури поведінки на водоймах 

- Формування культури поведінки з відходами 

- Організація та забезпечення умов життя для безпритульних тварин. 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 2.1. Покращення  

якості води 

- будівництво мереж водопостачання та водовідведення на території громади 

- підвищення рівня екологічної обізнаності 
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Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 2.2. Покращення 

управління відходами 

- формування екологічної культури громадян щодо поводження з відходами 

- облаштування та організація переробки відсортованого сміття. 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 2.3. Покращення 

стану водних об’єктів 

- очищення водойм  

- здійснення заходів безпеки від повеней  

- підвищення культурної свідомості населення МТГ 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 2.4. Регулювання 

чисельності безпритульних тварин 

- створення спеціальних умов для утримання безпритульних тварин 

- регулювання чисельності  тварин 

- організація подальшого облаштування життя тварин 

- культура поведінки з тваринами серед населення. 
 

Орієнтований фінансовий план Програми 2.  
№ Назва проекту 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Вартість  тис.грн. 

1 Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. 

Чоп, Закарпатської області, ІІ черга. Коригування 
7556 7554     15110 

2 Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. 

Чоп, Закарпатської області, ІІІ черга 

5685,7 3369,7 2000    11055,4 

3 Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. 

Чоп, Закарпатської області, ІV черга 
  300    300 

4  "Будівництво водопостачання та водовідведення с. 

Соломоново Ужгородського району   Закарпатської 

області. Коригування робочого проекту (ІІІ черга 

будівництва "Мережі водовідведення")" 

1800      1800 

5 Передача  від ПАТ «Укрзалізниця» у комунальну 

власність громади об’єктів водопостачання, які 

здійснюються з річки Латориця 

- - - - - - - 

6 Будівництво ділянок мережі водопостачання у 

с.Есень, Ужгородського району, Закарпатської 

області 

     300 300 

7 Будівництво ділянок мережі водопостачання у 

с.Соловка, Ужгородського району, Закарпатської 

області 

     300 300 

8 Будівництво ділянок мережі водопостачання у 

с.Тисаашвань, Ужгородського району, Закарпатської 

області 

     300 300 

9 Будівництво ділянок мережі водопостачання у 

с.Тисауйфалу, Ужгородського району, Закарпатської 

області 

     300 300 

10 Будівництво ділянок мережі водопостачання у 

с.Петрівка, Ужгородського району, Закарпатської 

області 

     300 300 

11 Будівництво ділянок мережі водопостачання у 

с.Червоне, Ужгородського району, Закарпатської 

області 

     300 300 

12 Встановлення табличок та знаків щодо поводження з 

відходами 
5 5 5 5 5 5 30 

13 Проведення лекцій в школах та садках Чопської 

міської територіальної громади 

5 5 5 5 5 5 30 

14 Проведення акцій «Сортуємо разом»   10   10 20 

15 Заключення договорів про вивезення ТПВ - - - - - - - 

16 Завершення оформлення документів по полігону  50     50 
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Стратегічна програма 3. Комфортне проживання, навчання, дозвілля 

 
№ Завдання Назва проекту Відповідальні за виконання 

3.1.Покращення транспортної та просторової інфраструктури територіальної  громади та якості надання житлово-комунальних послуг 

1 3.1.1. Сприяння у встановлені альтернативних джерел енергії на території 

вільній від заселення;  

Відділ архітектури та містобудування 

Фінансове управління 

2 Встановлення енергозберігаючих джерел опалення для комунального 

майна громади 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

3 Заміна ламп вуличного освітлення населених пунктів, що входять до 

складу Чопської міської територіальної громади 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

4 Капітальний ремонт з утепленням фасаду та приміщень Будинку 

культури в м. Чоп 

Управління освіти, культури, молоді і спорту  

Підрядні організації 

5 Капітальний ремонт будівлі по вул. Головна,39 в м. Чоп Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

6 «Капітальний ремонт фасаду та приміщень будівлі Чопського ЗЗСО І-

ІІІ ст. №1 м. Чоп, вул. Шкільна,12.Коригування.» 

Управління освіти, культури, молоді і спорту  

Підрядні організації 

ТПВ 

17 Облаштування та запуск  лінії сортування ТВП     1000  1000 

18 Організація переробки відсортованого сміття     500 500 1000 

19 Реконструкція каналізаційно-очисних споруд в м. 

Чоп, Закарпатської області 

 34000 34000 34000   102000 

20 Будівництво  каналізаційно-очисних споруд з 

підключенням до системи усіх населених пунктів 

громади 

     1000 1000 

21 Проведення акцій «Чисті річки чисті береги»  10 10 10 10 10 50 

22 Розробка та затвердження програм щодо 

реконструкції дамб  та берегів 
  100    100 

23 Впровадження уроку  екологічної культури та 

обізнаності в школі щодо поводження на водоймах 
5 5 5 5 5 5 30 

26 Облаштування смітників на берегах річки Латориця    10 10  20 

27 Розміщення інформаційних стендів про 

відповідальність за порушення правил благоустрою  
   10 10  20 

28 Очищення дамби на річці Латориця  від кущів 50 50 50 50 50 50 300 

29 Облаштування притулку для безпритульних тварин    100   100 

30 Організація відлову бродячих 50 50 50 50 50 50 300 

31 Організація  та забезпечення стерилізації 

відновлених тварин з обов’язковою поміткою про 

облік і стерилізацію 

50 50 50 50 50 50 300 

32 Програма пошуку господарів для безпритульних 

тварин 
    20 20 40 

33 Створення зони для вигулу собак.   50 50   100 

Всього 136555,4 
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7 Капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 імені Іштвана 

Сечені м.Чоп, вул.Миру, 13 

Управління освіти, культури, молоді і спорту  

Підрядні організації 

8 Капітальний ремонт приміщень, даху  фасаду будівлі початкової 

школи Чопського ЗЗСО І-ІІІ ст №1 за адресою: вул. Шкільна 11, м. 

Чоп 

Управління освіти, культури, молоді і спорту  

Підрядні організації 

9 Капітальний ремонт приміщення  Залу засідань Чопської міської ради  Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

10 Проведення опалення в Тисаашванському СБК-філії Управління освіти, культури, молоді і спорту  

Підрядні організації 

11 Капітальний ремонт фасаду та приміщень  в  Есенському СБК-філії Управління освіти, культури, молоді і спорту  

   Підрядні організації 

    

12 

 

3.1.2. Капітальний ремонт частини тротуару по вул. Приозерній, парна 

сторона (від залізничного переїзду до будинку №164) в м. Чоп; 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

13 Капітальний ремонт частини тротуару по вул. Берег,парна сторона (від 

будинку № 50 до будинку № 144 ) в м. Чоп; 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

14 Капітальний ремонт частини тротуару по вул. Миру,парна сторона 

(від вул. Гоголя до вул. Берегівської) в м. Чоп; 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

15 Сприяння у проведенні капітального ремонту дорожнього покриття 

дороги від м. Чоп до с. Тисаашвань; 

Ужгородська районна державна  

адміністрація Закарпатської області  

ДП «Служба місцевих автомобільних  доріг у 

Закарпатській області»  

Закарпатська обласна державна адміністрація 

Чопська міська рада 

16 Сприяння у проведенні капітального ремонту дорожнього покриття 

дороги від станції Есень до с. Петрівка; 

Ужгородська районна державна  

адміністрація Закарпатської області ДП «Служба 

місцевих автомобільних доріг у Закарпатській 

області»  

Закарпатська обласна державна адміністрація 

Чопська міська рада 

17 Капітальний ремонт дорожнього покриття  дороги від с. Тисаашвань 

до станції Есень; 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

18 Сприяння у проведенні капітального ремонту дорожнього покриття 

дороги від  станції Есень до с. Соловка; 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

19 Сприяння у проведенні капітального ремонту дорожнього покриття 

дороги від м. Чоп до с. Соломоново ; 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

20 Встановлення, облаштування та реконструкція автобусних зупинок на 

території громади 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

21 3.1.2. Капітальний ремонт з улаштуванням твердого покриття вулиці Петефі 

в с. Тисауйфалу; 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 
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контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

22 Капітальний ремонт з улаштуванням твердого покриття вулиці 

Вербова в с. Червоне; 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

23  Капітальний ремонт з улаштуванням твердого покриття вулиці 

Шумна в с. Есень; 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

24 Капітальний ремонт з улаштуванням твердого покриття вулиці 

Шевченка в с. Петрівка; 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

25 Капітальний ремонт  вул. Вербова, Миру, Шевченка в с. Червоне. Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

26 Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по 

вул.Миру,21 в м. Чоп (Коригування); 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

27 Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по 

вул.Миру,17,19  в м. Чоп (Коригування); 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

28 Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по 

проспекту Залізничників 2,Б,В,Г в м. Чоп (Коригування); 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

29 Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів  по проспекту 

Залізничників 2,2а в м.Чоп; 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

30 Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по 

провул. Прикордонників 6а  в м. Чоп; 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

31 Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по  

вул.Миру,15 та  проспекту Залізничників, 1 в м. Чоп; 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

32 Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по 

вул.Спортивна,1,3  в м. Чоп; 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

33 Прокладання вело шляху між населеними пунктами громади  Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

34 "Капітальний ремонт елементів благоустрою прибудинкової території Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 
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вул. Берег,18 та просп. Залізничників 3,4 в м. Чоп" Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

35 Поточний  ремонт ґрунтової дороги до цвинтаря с. Червоне; Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

36 Поточний  ремонт вулиць та доріг населених пунктів Чопської міської 

ТГ. 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

  Виготовлення документації на існуючі кладовища   Відділ земельних ресурсів  

Відділ архітектури та містобудування  

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 
37 3.1.3 

38 Утримання та благоустрій кладовищ Відділ земельних ресурсів  

Відділ архітектури та містобудування  

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

  Сприяння в реалізації проекту Україна ЄС ЕКСПО Чопська міська рада , бізнес кола  

39 3.1.4 

40 Сприяння в реалізації проекту будівництва автодорожнього пункту 

пропуску «Соломоново- Чієрна» 

ПрАТ «Єврокар»  

Відділ земельних ресурсів  

Відділ архітектури та містобудування  

41 Сприяння розроблення детальних  планів території та проектів 

землеустрою для розміщення об’єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури (комерційних об’єктів) вздовж кордону в с. 

Соломоново згідно з затвердженим генеральним планом. 

Відділ земельних ресурсів  

Відділ архітектури та містобудування  

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

42 Сприяння у відкритті міжнародного пункту пропуску в с. Соловка. Закарпатська обласна державна адміністрація 

Чопська міська рада , Держгеокадастр у 

Закарпатській обл.. 

3.2. Забезпечення високої якості освіти 

43 3.2.1. Встановлення камер відео спостереження  на стратегічних об’єктах 

громади (заклади культури, освіти, водопостачання, комунальні 

підприємства) 

Управління освіти, культури, молоді і спорту  

Підрядні організації 

Відділ міського господарства 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

44 Придбання  шкільного автобусу Управління освіти, культури, молоді і спорту  

45 Облаштування комп’ютерних класів в освітніх закладах громади Управління освіти, культури, молоді і спорту  

46 Придбання комп’ютерного та мультимедійного обладнання для 

освітніх закладів громади 

Управління освіти, культури, молоді і спорту  

47 Реконструкція спортзалу в Чопській ЗЗСО № 1 І-ІІІ ст. Управління освіти, культури, молоді і спорту  

Підрядні організації 

48 Осучаснення інформаційно-технічного забезпечення (бездротовий 

Інтернет з Wi-Fi підключенням). 

Інтернет провайдери, Чопська міська рада, 

Управління освіти, культури, молоді і спорту  

49 Відкриття студії зображувальної діяльності Чопська міська рада, Управління освіти, культури, 

молоді і спорту  

50 Реконструкція літнього басейну у ЗДО «Казка» м. Чоп Чопська міська рада, Управління освіти, культури, 

молоді і спорту  

51 Облаштування кабінетів фізики, біології, географії, математики у 

освітніх закладах громади 

Чопська міська рада, Управління освіти, культури, 

молоді і спорту  

52 Завершення будівництва з коригуванням існуючої проектно-

кошторисної документації Червонівської ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Чопська міська рада, Управління освіти, культури, 

молоді і спорту  

    53 Оптимізація закладів освіти Чопська міська рада, Управління освіти, культури, 

молоді і спорту  

  Облаштування ресурсних кімнат для дітей з ООП Управління освіти, культури, молоді і спорту  

Підрядні організації 54 3.2.2. 

55 Реконструкція вбиралень для людей з обмеженими можливостями  Управління освіти, культури, молоді і спорту  

Підрядні організації 

56 Влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд 

комунальної власності 

Чопська міська рада, Управління освіти, культури, 

молоді і спорту  

Підрядні організації 

  

57 3.3.1. Придбання апаратури, акустичних систем, компютерного та 

мультимедійного обладнання в тому числі для відео реєстрації та 

проведення концертів КЗ «Центр культури та дозвілля Чопської МТГ» 

Управління освіти, культури, молоді і спорту  
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58 Облаштування сцени в Соловківський та  Есенський СБК-філії. Чопська міська рада, Управління освіти, культури, 

молоді і спорту  

59 Придбання меблів для зберігання книг  КЗ «Публічна бібліотека 

Чопської МТГ» та її філії 

Чопська міська рада, Управління освіти, культури, 

молоді і спорту  

60 Придбання 40 м’яких стільців для КЗ «Публічна бібліотека Чопської 

міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської 

області» 

Чопська міська рада, Управління освіти, культури, 

молоді і спорту  

  Проведення фестивалю «ГЕНТЕШ»  Старостинські округа 

61 3.3.2 

62 Проведення фестивалю вертепів, колядок та щедрівок «КОЛЯДУЙМО 

РАЗОМ» 

Чопська міська рада, Управління освіти, культури, 

молоді і спорту 

63 Проведення всеукраїнського мистецького  конкурсу 

«TRANSCARPATHIA - FEST» 

Чопська міська рада, Управління освіти, культури, 

молоді і спорту 

64 Проведення  відкритогофестивалю  народної творчості “КОРДОНИ  

ЄДНАННЯ” 

Чопська міська рада, Управління освіти, культури, 

молоді і спорту 

3.4. Розвиток сфери соціальних послуг та зміцнення громадського здоров’я   

65 3.4.1 Вечори відпочинку для осіб 60+ Чопська міська рада, Управління освіти, культури, 

молоді і спорту 

66 Проведення регулярного медичного обстеження так званого «Чек-апу» 

для людей віком від 55+ 

Чопська міська рада, Комунальне некомерційне 

підприємство “Чопська міська лікарня” 

Комунальне некомерційне підприємство 

“Чопський центр первинної медико-санітарної 

допомоги” 

67 Сприяння в створенні будинку сімейного типу для дітей сиріт Закарпатська обласна державна адміністрація, 

Служба у справах дітей,  Чопська міська рада  

    

68 3.4.2. Облаштування  та втановлення нових спортивних, дитячих 

майданчиків в населених пунктах громади 

Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

69 Будівництво дитячого мотузкового парку у м.Чоп Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

70 Паспортизація дитячих майданчиків Чопської міської ТГ Відділ публічних закупівель 

Відділ централізованого бухгалтерського обліку 

Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Відділ міського господарства 

Підрядні організації 

    

71 3.4.3. Прийняття у комунальну власність закладів охорони здоров’я по вул. 

Ужгородський район, м. Чоп, вул. Квітова, 4, Ужгородський район,  м. 

Чоп, Миру, 3,  Ужгородський район, м. Чоп, вул. Молодіжна, 12  

Чопська міська рада, відділ охорони здоров’я, 

Комунальне некомерційне підприємство “Чопська 

міська лікарня” 

Комунальне некомерційне підприємство 

“Чопський центр первинної медико-санітарної 

допомоги” 

72 Придбання медичного обладнання; Чопська міська рада, відділ охорони здоров’я, 

Комунальне некомерційне підприємство “Чопська 

міська лікарня” 

Комунальне некомерційне підприємство 

“Чопський центр первинної медико-санітарної 

допомоги” 

73 Будівництво, реконструкція ФАП амбулаторій громади Чопська міська рада, відділ охорони здоров’я, 

Комунальне некомерційне підприємство “Чопська 

міська лікарня” 

Комунальне некомерційне підприємство 

“Чопський центр первинної медико-санітарної 

допомоги” Підрядні організації 

3.5. Зміцнення громадського суспільства  

74 3.5.1. Сприяння в створенні Молодіжної ради Чопська міська рада, Управління освіти, культури, 

молоді і спорту 

75 Запровадження проєкту «Громадський бюджет» Чопська міська рада, Фінансове управління  

76 Сприяння в покращенні якості Інтернету та мобільного зв’язку в 

громаді 

Оператори мобільного зв’язку, інтернет 

провайдери 

77 Запровадження інтерактивної комунікації влади з мешканцями 

громади на офіційному веб -сайті ради 

Організаційний відділ 
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78 Сприяння в створені молодіжного простору Чопська міська рада, Управління освіти, культури, 

молоді і спорту 

79 3.5.2. Проведення щорічного звітування голови перед громадою  Чопська міський голова, організаційний відділ, 

секретар ради 

80 Створення громадської ради при міському голові Чопська міський голова, організаційний відділ, 

секретар ради 

81 Розміщення матеріалів про діяльність влади в ЗМІ Чопська міський голова, організаційний відділ, 

секретар ради 

82 Створені відео-та MS PowerPoint презентації інвестиційних 

можливостей громади 

Відділ економіки та інвестицій , громадські 

організації 

Очікувані результати та показники 
Стратегічної програми 3. 

Реалізація стратегічної цілі 3 «Комфортне проживання, навчання, дозвілля» у середньо - та 

довгостроковій перспективі призведе до наступних  результатів: 

 покращення якості просторової інфраструктури громади;  

 створення якісного та доступного освітнього простору; 

 забезпечення культурно-мистецького розвитку громади; 

  підвищення рівня  соціальних послуг населенню; 

 створення  простору для молоді та підтримка молодіжних ініціатив. 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 

3.1. Покращення транспортної та просторової інфраструктури територіальної громади та 

якості надання житлово-комунальних послуг: 

- Проведення капітального ремонту 2 адміністративних закладів; 

- Проведення капітального ремонту з утепленням фасадів  3 закладів освіти; 

- Проведення капітального ремонту з утепленням фасаду 1 закладу культури; 

- Встановлення сонячних панелей на території вільній від заселення. 

- Проведення капітальних ремонтів частини тротуару по 3 вулицям в м. Чоп; 

- Проведення капітального ремонту дорожнього покриття доріг населених пунктів Чопської міської 

ТГ; 

- Проведення капітального ремонту з улаштуванням твердого покриття населених пунктів Чопської 

міської ТГ; 

- Проведення капітального ремонту внутріквартальних проїздів і пішохідних зон в м. Чоп; 

- "Капітальний ремонт елементів благоустрою прибудинкової території вул. Берег,18 та просп. 

Залізничників 3,4 в м. Чоп"; 

- Проведення поточного ремонту вулиць населених пунктів Чопської міської ТГ; 

- Підготовка містобудівних документацій громади та детальних планів. 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 

3.2. Забезпечення високої якості освіти 

- Придбання шкільного автобусу; 

- Облаштування кабінетів  фізики, біології, географії, математики, комп’ютерних класів в закладах 

освіти Чопської МТГ; 

- Проведення оптимізації закладів освіти; 

- Облаштування ресурсних кімнат для дітей з ООП. 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 

3.3.Забезпечення культурно-мистецького розвитку і збільшення доступу до послуг у сфері 

культури для мешканців громади 

- Придбання апаратури для концертів КЗ «Центр культури та дозвілля Чопської МТГ» та його філій; 

- Придбання 40 м’яких стільців для КЗ «Публічна бібліотека Чопської міської територіальної 

громади Ужгородського району Закарпатської області» 
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- Проведення щорічних фестивалів; 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 

3.4. Розвиток сфери соціальних послуг та зміцнення громадського здоров’я 

- Створення  будинку сімейного типу для дітей сиріт; 

- Облаштування щонайменше 2 дитячих майданчиків в населених пунктах Чопської МТГ; 

- Прийняття у комунальну власність закладів охорони здоров’я  по вул. Ужгородський район, м. Чоп, 

вул. Квітова, 4, Ужгородський район,  м. Чоп, Миру, 3,  Ужгородський район, м. Чоп, вул. 

Молодіжна, 12; 

- Придбання медичного обладнання; 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 

3.5. Зміцнення громадянського суспільства 

- Створення громадської ради при міському голові; 

- Сприяння Молодіжної ради; 

- Запровадження проєкту «Громадський бюджет» 

Орієнтований фінансовий план Програми 3 

 

№ Назва проєкту 
2022 

2023 2024 2025 2026 2027 
Вартість, 

тис.грн. 

1 
Сприяння у встановлені альтернативних 

джерел енергії на території вільній від 

заселення 

- - - -  - - 

2 Встановлення енергозберігаючих джерел 

опалення для комунального майна громади 

- - 100 100 100 100 400 

3 Заміна ламп вуличного освітлення 

населених пунктів, що входять до складу 

Чопської міської територіальної громади 

500 500 500 500 500 500 3 000 

4 Капітальний ремонт з утепленням фасаду та 

приміщень Будинку культури в м. Чоп 

   5000 5000  10000 

5 Капітальний ремонт будівлі по вул. 

Головна,39 в м. Чоп 

1000 3000 2374,100 2075,5   8449,6 

6 «Капітальний ремонт фасаду та приміщень 

будівлі Чопського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 м. Чоп, 

вул. Шкільна,12.Коригування.» 

9632,5 9632,5     19265,0 

7 Капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ І-

ІІІ ст.№2 імені Іштвана Сечені м.Чоп, 

вул.Миру, 13 

3421,0 3421,0     6842,0 

8 Капітальний ремонт приміщень, даху  

фасаду будівлі початкової школи Чопського 

ЗЗСО І-ІІІ ст №1 за адресою: вул. Шкільна 

11, м. Чоп 

890      890 

9 Капітальний ремонт приміщення  Залу 

засідань Чопської міської ради 

 2500     2500 

10 Проведення опалення в Тисаашванському 

СБК-філії 

   1000   1000 

11 Капітальний ремонт фасаду та приміщень в 

Есенському СБК-філії 

   5000 5000  10000 

12 Капітальний ремонт частини тротуару по 

вул. Приозерній, парна сторона (від 

залізничного переїзду до будинку №164) в 

м. Чоп; 

 

 1735,5 1735,5    3471 

13 Капітальний ремонт частини тротуару по 

вул. Берег,парна сторона (від будинку № 50 

до будинку № 144 ) в м. Чоп; 

 

 2259,4 935,4    3194,8 

14 Капітальний ремонт частини тротуару по 

вул. Миру,парна сторона (від вул. Гоголя до 

вул. Берегівської) в м. Чоп; 

 2000     2000 

15 Сприяння у проведені капітального ремонту 

дорожнього покриття дороги від м. Чоп до 

с. Тисаашвань; 

 2658,8 2658,8    5317,6 

16 Сприяння у проведені капітального ремонту 

дорожнього покриття дороги від станції 

3694,9 3694,9     7389,8 
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Есень до с. Петрівка 

17 Капітальний ремонт дорожнього покриття  

дороги від с. Тисаашвань до станції Есень; 

  7030    7030 

18 Сприяння у проведені капітального ремонту 

дорожнього покриття дороги від  станції 

Есень до с. Соловка; 

 

 

      

19 Сприяння у проведені капітального ремонту 

дорожнього покриття дороги від м. Чоп до 

с. Соломоново ; 

   4211,4   4211,4 

20 Встановлення, облаштування та 

реконструкція автобусних зупинок на 

території громади 

100 100     200 

21 Капітальний ремонт з улаштуванням 

твердого покриття вулиці Петефі в с. 

Тисауйфалу; 

   2734,2   2734,2 

22 Капітальний ремонт з улаштуванням 

твердого покриття вулиці Вербова в с. 

Червоне; 

 1528,1 1528,1    3056,2 

23  Капітальний ремонт з улаштуванням 

твердого покриття вулиці Шумна в с. Есень; 

    1300  1300 

24 Капітальний ремонт з улаштуванням 

твердого покриття вулиці Шевченка в с. 

Петрівка; 

 2225     2225 

25 Капітальний ремонт  вул. Миру, Шевченка 

в с. Червоне. 

     1000 1000 

26 Капітальний ремонт внутріквартальних 

проїздів і пішохідних зон по вул.Миру,21 в 

м. Чоп (Коригування); 

       

27 Капітальний ремонт внутріквартальних 

проїздів і пішохідних зон по 

вул.Миру,17,19  в м. Чоп (Коригування); 

  1714,7    1714,7 

28 Капітальний ремонт внутріквартальних 

проїздів і пішохідних зон по проспекту 

Залізничників 2,Б,В,Г в м. Чоп 

(Коригування); 

  1400    1400 

29 Капітальний ремонт внутріквартальних 

проїздів  по проспекту Залізничників 2,2а в 

м.Чоп; 

  4157,9    4157,9 

30 Капітальний ремонт внутріквартальних 

проїздів і пішохідних зон по провул. 

Прикордонників 6а  в м. Чоп; 

  1165    1165 

31 Капітальний ремонт внутріквартальних 

проїздів і пішохідних зон по  вул.Миру,15 

та  проспекту Залізничників, 1 в м. Чоп; 

 1300     1300 

32 Капітальний ремонт внутріквартальних 

проїздів і пішохідних зон по 

вул.Спортивна,1,3  в м. Чоп; 

   2255   2255 

33 Прокладання вело шляху між населеними 

пунктами громади 

   5000 5000 5000 15000 

34 "Капітальний ремонт елементів 

благоустрою прибудинкової території вул. 

Берег,18 та просп. Залізничників 3,4 в м. 

Чоп" 

  2898,5 2898,5   5797 

35 

 

Поточний  ремонт ґрунтової дороги до 

цвинтаря с. Червоне; 

    100  100 

36 Поточний  ремонт вулиць та доріг 

населених пунктів Чопської міської ТГ. 

2200 2200 2200 2200 2200 2200 13200 

37 Виготовлення документації на існуючі 

кладовища   

100 100 100    300 

38 Утримання та благоустрій кладовищ 

 

50 50 50 50 50 50 300 

39 Сприяння в реалізації проекту Україна ЄС 

ЕКСПО 

- - - - - - - 

40 Сприяння в реалізації проекту будівництва 

автодорожнього пункту пропуску 

«Соломоново- Чієрна» 

100      100 
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41 Сприяння розроблення детальних  планів 

території та проектів землеустрою для 

розміщення об’єктів інженерно-

транспортної інфраструктури (комерційних 

об’єктів) вздовж кордону в с. Соломоново 

згідно з затвердженим генеральним планом. 

- - - - - - - 

42 Сприяння у відкритті міжнародного пункту 

пропуску в с. Соловка. 

- - - - - - - 

43 Встановлення камер відео спостереження  

на стратегічних об’єктах громади (заклади 

культури, освіти, водопостачання, 

комунальні підприємства) 

200 50 50 50 100 50 500 

44 Придбання  шкільного автобусу   2000    2000 

45 Облаштування комп’ютерних класів в 

освітніх закладах громади 

50 50 50 50 50 50 300 

46 Придбання комп’ютерного та 

мультимедійного обладнання для освітніх 

закладів громади 

50 50 50 50 50 50 300 

47 Реконструкція спортзалу в Чопській ЗЗСО 

№ 1 І-ІІІ ст. 

   1000   1000 

48 Осучаснення інформаційно-технічного 

забезпечення (бездротовий Інтернет з Wi-Fi 

підключенням). 

50 50 50 50 50 50 300 

49 Відкриття студії зображувальної діяльності    50   50 

50 Реконструкція літнього басейну у ЗДО 

«Казка» м. Чоп 

     1000 1000 

 51 Облаштування кабінетів фізики, біології, 

географії, математики у освітніх закладах 

громади 

100 100 100 100   400 

52 Завершення будівництва з коригуванням 

існуючої проектно-кошторисної 

документації Червонівської ЗЗСО І-ІІІ ст. 

500  2000 2000 2000 2000 8500 

53 Оптимізація закладів освіти - - - - - - - 

54 Облаштування ресурсних кімнат для дітей з 

ООП 

 100     100 

55 Реконструкція вбиралень для людей з 

обмеженими можливостями 

  300    300 

56 Влаштування засобів безперешкодного 

доступу осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення до будинків, 

будівель, споруд комунальної власності 

 300     300 

57 Придбання апаратури, акустичних систем, 

компютерного та мультимедійного 

обладнання в тому числі для відео 

реєстрації та проведення концертів КЗ 

«Центр культури та дозвілля Чопської 

МТГ» 

 500     500 

58 Облаштування сцени в Соловківський та  

Есенський СБК-філії. 

 300 300    600 

59 Придбання меблів для зберігання книг  КЗ 

«Публічна бібліотека Чопської МТГ» та її 

філії 

  100    100 

60 Придбання 40 м’яких стільців для КЗ 

«Публічна бібліотека Чопської міської 

територіальної громади Ужгородського 

району Закарпатської області» 

 200     200 

61 Проведення фестивалю «ГЕНТЕШ» 

  

10 10 10 10 10 10 60 

62 Проведення фестивалю вертепів, колядок та 

щедрівок «КОЛЯДУЙМО РАЗОМ» 

10 10 10 10 10 10 60 

63 Проведення всеукраїнського мистецького  

конкурсу «TRANSCARPATHIA - FEST» 

10 10 10 10 10 10 60 

64 Проведення  відкритогофестивалю  

народної творчості “КОРДОНИ  

ЄДНАННЯ” 

10 10 10 10 10 10 60 

65 Вечори відпочинку для осіб 60+ 5 5 5 5 5 5 30 

66 Проведення регулярного медичного 

обстеження так званого «Чек-апу» для 

людей віком від 55+ 

   50 50 50 150 
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67 Сприяння в створенні будинку сімейного 

типу для дітей сиріт 

     600 600 

68 Облаштування  та втановлення нових 

спортивних, дитячих майданчиків в 

населених пунктах громади  

1000 100 100 1000   2200 

69 Будівництво дитячого мотузкового парку у 

м.Чоп 

    1500  1500 

70 Паспортизація дитячих майданчиків 

Чопської міської ТГ 

10 10 10    30 

71 Прийняття у комунальну власність закладів 

охорони здоров’я Ужгородський район, м. 

Чоп, вул. Квітова, 4, Ужгородський район,  

м. Чоп, Миру, 3,  Ужгородський район, м. 

Чоп, вул. Молодіжна, 12 

- - - - - - - 

72 Придбання медичного обладнання; 400 200 200 300 200 200 1500 

73 Будівництво, реконструкція ФАП 

амбулаторій громади 

    1000  1000 

74 Сприяння в створенні Молодіжної ради 

 

10 10 10 10   40 

75 Запровадження проекту «Громадський 

бюджет» 

    100  100 

76 Сприяння в покращенні якості Інтернету та 

мобільного зв’язку в громаді 

10 10 10 10 10 10 60 

77 Запровадження інтерактивної комунікації 

влади з мешканцями громади на офіційному 

веб -сайті ради 

- - - - - - - 

78 Сприяння в створені молодіжного простору     100  100 

79 Проведення щорічного звітування голови 

перед громадою 

- - - - - - - 

80 Створення Громадської ради при міському 

голові 

- - - - - - - 

81 Розміщення матеріалів про діяльність влади 

в ЗМІ 

5 5 5 5 5 5 30 

82 Створені відео-та MS PowerPoint 

презентації інвестиційних можливостей 

громади 

 10     10 

Всього 176306,2 
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РОЗДІЛ VІІ 

АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПОЛОЖЕНЬСТРАТЕГІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ 

ДЕРЖАВНІЙ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА РЕГІОНАЛЬНІЙ 

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Стратегія розвитку Чопської міської територіальної громади на 2022-2027 роки узгоджена з 

Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженою постановою 

Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695 «Про затвердження Державної 

стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки» та Регіональна стратегія розвитку 

Закарпатської області на період 2021 – 2027 років, яка затверджена рішенням обласної ради 

20.12.2019 № 1630 (зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 01.10.2020 № 1840). 

Узгодженість Стратегії громади з Державною стратегією регіонального розвитку 

Державна стратегія регіонального розвитку передбачає такі три Стратегічні цілі: 

1. Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, 

екологічному, безпековому та просторовому вимірах. 

2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів. 

3. Розбудова ефективного багаторівневого врядування. 

Стратегія розвитку Чопської міської територіальної громади, крім власних цілей розвитку 

громади, містить цілі, що відповідають цілям Державної стратегії регіонального розвитку. 

Стратегічна ціль 1. Розвиток підприємництва підтримує стратегічні цілі Державної 

стратегії регіонального розвитку: 

1. Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, 

екологічному, безпековому та просторовому вимірах. 

2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів. 

Стратегічна ціль 2. 2.Екологічна безпека, збереження довкілля найбільш узгоджується з 

стратегічними цілями Державної стратегії регіонального розвитку: 

1. Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, 

екологічному, безпековому та просторовому вимірах. 

2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів. 

3. Розбудова ефективного багаторівневого врядування. 

Стратегічна ціль 3. Комфортне проживання, навчання, дозвілля особливо узгоджується з 

стратегічною ціллю Державної стратегії регіонального розвитку: 

1. Формування згуртованої держави в соціальному,   гуманітарному, економічному, 

екологічному, безпековому та просторовому вимірах.  

Таблиця 26 Узгодженість стратегічних цілей Стратегії розвитку Чопської міської 

територіальної громади із стратегічними цілями Державної стратегії регіонального 

розвитку  

Стратегічні цілі 

Стратегіїрозвитку 

Чопської міської 

територіальної 

громади 

Стратегічні цілі Державної стратегії регіонального розвитку 

1.Формуваннязгуртованої 

держави в соціальному,гуманіта

рному,економічному,екологічно

му,без пековому та 

просторовому вимірах 

2. Підвищення рівня 

конкурентоспроможності 

регіонів 

3.Розбудоваефективного 

багаторівневоговрядування 

1. Розвиток 

підприємництва 
Х Х  

2. Екологічна безпека 

збереження довкілля 
Х Х Х 

3. Комфортне проживання, 

навчання, дозвілля  
Х   

Узгодженість Стратегії громади з Стратегією розвитку Закарпатської області 

Стратегія розвитку Закарпатської області передбачає таких  п’ять Стратегічних цілей: 

1.Збереження й розвиток людського та соціального капіталу  
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2.Прискорення досягнення конкурентоспроможності та інноваційності регіональної 

економіки 

3.Побудова локальних економік знань та смарт-спеціалізація 

4.Забезпечення охорони довкілля, екологічно збалансованого і раціонального 

природокористування та просторової гармонії 

5.Забезпечення сталого розвитку сільських та гірських територій в умовах системних 

реформ 

Стратегія розвитку Чопської громади, крім власних цілей розвитку громади, містить цілі, 

що відповідають цілям Стратегії розвитку Закарпатської області. 

 

Стратегічна ціль 1. Розвиток підприємництва підтримує стратегічні цілі Стратегії 

розвитку Закарпатської області: 

- Прискорення досягнення конкурентоспроможності та інноваційності регіональної 

економіки 

- Побудова локальних економік знань та смарт-спеціалізація 

 

Стратегічна ціль 2  Екологічна безпека збереження довкілля найбільш узгоджується з 

стратегічними цілями Стратегії розвитку Закарпатської області: 

- Забезпечення охорони довкілля, екологічно збалансованого і раціонального 

природокористування та просторової гармонії 

 

Стратегічна ціль 3 Комфортне проживання, навчання, дозвілля особливо узгоджується з 

стратегічними цілями Стратегії розвитку Закарпатської області:  

- Збереження й розвиток людського та соціального капіталу; 

- Прискорення досягнення конкурентоспроможності та інноваційності регіональної 

економіки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегічні 

ціліСтратегіїрозвитку 

Чопської 

міськоїтериторіальної 

громади 

Стратегічніцілі 

Регіональної стратегії  розвитку Закарпатської області 

1. 

Збереження й 

розвиток 

людського та 

соціального 

капіталу 

2. 

Прискорення 

досягнення 

конкуренто-

спроможності та 

інноваційності 

регіональної 

економіки 

3.  

Побудова 

локальних 

економік 

знань та 

смарт-

спеціалізація 

4. 

Забезпечення 

охорони 

довкілля, 

екологічно 

збалансованого  

і раціонального 

природокористу

вання та 

просторової 

гармонії 

5. 

Забезпечення 

сталого 

розвитку 

сільських та 

гірських 

територій в 

умовах 

системних 

реформ 

1. Розвиток 

підприємництва 
 Х Х  

 

2. Екологічна безпека 

збереження довкілля 
   Х 

 

3. Комфортне 

проживання, навчання, 

дозвілля 
Х Х   
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РОЗДІЛ VIІІ 

ЕТАПИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

 

В основу Плану реалізації стратегії лягли проєктні ідеї, відібрані під час засідання 22 квітня 

2021 року та доопрацьовані членами Робочої групи на основі пропозицій, що надійшли від 

мешканців, представників підприємств, установ та організацій Чопської міської  територіальної 

громади. 

Часові рамки і засоби реалізації 

План реалізації Стратегії сформований у відповідності зі стратегічними цілями, які 

реалізуються через відповідно 163 технічні завдання на проєкти місцевого розвитку. Стратегія 

буде реалізовуватися у два етапи: 

 перший – 2022-2024 роки; 

 другий – 2025-2027 роки. 

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії розвитку відбуватиметься шляхом залучення: 

 власних надходжень бюджету громади; 

 коштів Державного фонду регіонального розвитку; 

 грантів Українського культурного фонду; 

 Секторальної бюджетної підтримки ЄС; 

 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку; 

 галузевих державних субвенцій (НУШ, «спортивна», тощо); 

 «екологічних коштів» державного та обласного бюджетів; 

 коштів міжнародної технічної допомоги; 

 ґрантів різних програм та проєктів; 

 інших коштів, незаборонені чинним законодавством. 

 

МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЦЕВОЇ СТРАТЕГІЇ 

Реалізація завдань стратегії передбачає виконання одночасно багатьохзавдань різними 

структурними підрозділами міської ради за участі багатьох партнерів, що ставить перед 

керівництвом громади  питання раціонального управління цим доволі складним процесом. 

Система управління стратегією має два рівні: політичний та технічний. 

Політичний рівень забезпечує   особисто   міський голова, виконком   та міська рада. На 

цьому рівні заслуховуються та затверджуються звіти Робочої групи з розробки та впровадження 

стратегії, пропозиції щодо внесення змін (оновлення) стратегії. Міська рада приймає рішення 

щодо внесення змін до Стратегії на підставі пропозицій міського голови. 

Технічний рівень супровід управління та моніторингу забезпечує Робоча група з розробки 

та впровадження стратегії, яка: 

 забезпечує виконання завдань стратегії згідно затвердженого плану; 

 здійснює моніторинг соціально-економічного стану громади за визначеними 

показниками; 

 аналізує співвідношення основних соціально-економічних показників громади та 

зовнішнього середовища (області, країни, світу тощо); 

 вивчає основні політичні, економічні, фінансові, соціальні, наукові, технологічні і 

т.д. тенденції, визначає їх впливи на громаду; 

 формує пропозиції стратегічних сценаріїв в нових політичних, соціально- 

економічних умовах зовнішнього середовища; 

 аналізує соціально-економічні тенденції найближчих конкурентів у порівнянні з 

показниками громади; 

 аналізує загрози, які надходять від конкурентів; 

 формує пропозиції змін до цілей і завдань, які необхідно вносити до стратегії як 

відповідь на виявлені нові загрози і можливості. 
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Управління процесом реалізації Стратегії 

Управління процесом реалізації Стратегії розвитку Чопської міської територіальної 

громади на 2022-2027 роки проводиться за принципами єдності управління, персональної 

відповідальності, прозорості та поточної координації дій. Адміністрування процесу реалізації 

стратегії здійснюється виконавчим комітетом та відповідними структурними підрозділами 

міської ради. 

З метою координації дій розпорядженням міського голови створюється постійно діючий 

Комітет з управління впровадженням Стратегії розвитку (далі – КУВ). До складу КУВ входять 

відповідальні за виконання завдань Стратегії розвитку. Очолює КУВ міський голова. Повний 

склад КУВ та персональна відповідальність за реалізацію завдань Стратегії розвитку 

визначається розпорядженням міського голови. КУВ збирається не рідше одного разу на пів року 

та виконує наступні функції: 

 організовує взаємодію структурних підрозділів міської ради, органів державної 

влади, підприємств та установ громади в процесі реалізації Стратегії розвитку, програм та 

проєктів в громаді; 

 здійснює підготовку щорічних звітів про стан реалізації Стратегії розвитку, надає 

їх міському голові та презентує їх на засіданні виконкому та на останньому в році черговому 

пленарному засіданні міської ради. Повний текст звіту підлягає обов’язковому розміщенню в 

мережі Інтернет. 

Пропозиції щодо зміни основного тексту Стратегічного плану розглядаються відділом 

економіки та інвестицій Чопської міської ради, обговорюються на чергових та позачергових 

нарадах КУВ і виносяться на розгляд сесії Чопської міської ради один раз на рік (за потреби, 

двічі на рік). 

Процедура моніторингу стратегії 

Моніторинг – це постійний процес збору даних щодо процесу і показників виконання 

стратегії, що досягаються у ході її реалізації. Результати моніторингу є основою для висновків 

про необхідність коригування/ оновлення місцевої стратегії та стимулювання її реалізації.  

У ході моніторингу Стратегії вирішуються такі завдання: 

• стимулювання реалізації Стратегії в цілому та за окремими цілями і завданнями; 

• оцінювання ступеня досягнення головної мети і цілей Стратегії, надання інформації для 

прийняття рішень про розподіл ресурсів на досягнення цілей чи про коректування цілей; 

• оцінювання ступеня реалізації завдань, надання інформації для уточнення і коректування 

завдань Стратегії. 

Моніторинг Стратегії розвитку Чопської міської територіальної громади включає три рівні:  

1)Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. 

Базується на аналізі основних показників, що характеризують ситуацію в державі в цілому 

та Закарпатській області, які є стратегічно важливими для територіальної громади. Підсумки 

підводяться один раз на рік та доводяться як частина зведеного аналітичного моніторингового 

звіту. 

2)Моніторинг процесу реалізації стратегії відповідно до наступних показників: 

 обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на душу населення; 

 обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на душу населення; 

 рівень виконання доходів загального фонду зведеного бюджету громади; 

 обсяг доходів зведеного бюджету громади; 

 обсяг надходжень до бюджету територіальної громади від сплати податку на доходи 

фізичних осіб на 1 особу; 

 обсяг надходжень до бюджету територіальної громади від плати за землю на 1особу; 

 обсяг надходжень до бюджету територіальної громади  від сплати єдиногоподатку на 1 

особу; 

 обсяг надходжень до бюджету територіальної громади від сплати акцизного податку на 1 

особу; 
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 обсяг надходжень до бюджету територіальної громади від сплати податку на нерухоме 

майно на 1 особу; 

 середньої місячної заробітної плати; 

 обсяг прямих іноземних інвестицій у громаду; 

 обсяг капітальних видатків зведеного бюджету громади; 

 чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки; 

 кількість зареєстрованих безробітних; 

 природний приріст (скорочення) населення; 

 протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких 

проведено капітальний ремонт, реконструкцію; 

 находження територіальної громади в рейтингу серед громад, які мають високий та 

середній рівень спроможності; 

 рівень інвентаризації земель громади державної та комунальної власності; 

 середній бал за результатами ЗНО в школах громади; 

 розширення мережі опорних закладів загальної середньої освіти; 

 організація підвезення учнів  дозакладів загальної середньої

 освітишкільним автобусом; 

 частка дітей дошкільного віку охоплена дошкільними навчальними закладами, у загальній 

кількості дітей дошкільного віку; 

 середня  наповнюваність  класів  загальноосвітніх  шкіл територіальноїгромади; 

 середня наповнюваність груп дошкільного навчального закладу 

територіальної громади; 

 кількість дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких влаштували до 

сімейних формвиховання; 

 контингент,який потребує соціальної підтримки; 

 кількість осіб, охоплених соціальними программами та послугами, що фінансуються за 

кошти місцевого бюджету; 

 кількість укладених декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу; 

 кількість лікарів загальної практики–сімейних лікарів на 1000 осіб наявногон аселення на 

кінець року; 

 кількість проєктів регіонального розвитку, що реалізуються на території громади; 

 обсяг фінансування проєктів регіонального розвитку,що реалізуються на території 

громади; 

Звіт про виконання цієї частини моніторингу готується щорічно, як частина зведеного 

аналітичного моніторингового звіту. 

3)Моніторинг виконання проектів місцевого розвитку, що складають План реалізації 

Стратегії. 

Оцінюється стан виконання кожного проєкту та ступінь досягнення результатів, 

передбачених технічним завданням на проєкт. Раз на рік (10 грудня) відділ економіки та 

інвестицій Чопської міської ради направляє відповідальним за моніторинг виконання Стратегії 

нагадування про необхідність надати річний моніторинговий звіт. До 15 числа зазначеного 

місяця відділ економіки та інвестицій повинен одержати моніторингові звіти. На підставі 

результатів моніторингу, один раз на рік фінансове управління виносить на чергову бюджетну 

комісію проміжний аналіз фінансових потреб, зведений по всіх стратегічних цілях. Погоджений 

бюджетною комісією аналіз фінансових потреб враховується під час розробки проєкту бюджету 

на наступний рік. 
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