
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _____ сесія    VIІ _  скликання  

  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 

 
_________________    м. Ужгород 

 

 

Про внесення змін до рішення І сесії 

міської ради 10.03.2016 року № 133  

(зі змінами 26.07.2016 року № 318) 

 

З метою забезпечення реалізації Програми відшкодування частини 

кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, 

капітального ремонту, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків 

у м. Ужгород  на 2016-2017 роки («Теплий дім»), враховуючи звернення 

депутата міської ради Щадея В.І. від 25.07.2016 року № 01-11/771, керуючись 

пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”,  

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у додаток  до рішення І сесії міської ради VII скликання 

10.03.2016 року № 133 «Про Програму відшкодування частини кредитів, 

отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, 

капітального ремонту, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків 

у м. Ужгород  на 2016-2017 роки («Теплий дім»), а саме: 

1.1. Внести зміни у Паспорт Програми, виклавши паспорт Програми у 

новій редакції згідно з додатком.  

1.2. Викласти розділ VII Програми у наступній редакції: 

«VIІ.  Фінансування Програми  

  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 

становитиме 10000,0 тис.грн., в т.ч. 2016 рік – 5000,0 тис.грн.; 2017 рік – 5000,0 

тис.грн. 

 З бюджету міста передбачається  виділити  5500,00 тис.грн., в т.ч. 2016 рік 

– 2750,0 тис.грн.; 2017 рік – 2750,0 тис.грн. або 55 % тіла кредиту. 



         З Державного бюджету України через Державне агентство з 

енергоефективності та енергозбереження  України передбачається  залучити  

кошти на суму 4000,00 тис.грн., в т.ч. 2016 рік – 2000,0 тис.грн.; 2017 рік – 

2000,0 тис.грн. або 40% тіла кредиту. 

 Кошти ОСББ, ЖБК становитимуть  500,00 тис.грн., в т.ч. 2016 рік – 250,0 

тис.грн.; 2017 рік –250,0 тис.грн. або 5 % тіла кредиту». 

1.3. Викласти  пункт 9 додатку 1 до Програми   редакції: 

«9. Відшкодування частини кредиту з міського бюджету надається ОСББ, 

ЖБК у розмірі 55 відсотків від максимального розміру основної суми (тіла) 

кредиту, але не більше 250 тис. грн. за одним кредитним договором, на заходи з 

енергозбереження багатоквартирних будинків згідно з Програмою». 

1.4. Внести зміни у додаток 2 до Програми, а саме до п.1.3 Генерального 

договору про співробітництво, виклавши  у наступній редакції: 

«1.3. Департамент міського господарства надає компенсацію частини 

кредиту  у розмірі 55 відсотків від максимального розміру основної суми (тіла) 

кредиту, але не більше 250 тис. грн. за одним кредитним договором, на заходи з 

енергозбереження багатоквартирних будинків згідно з цією Программою». 

       2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Габора О.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                  Б. Андріїв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Додаток 

до рішення ___ сесії  

міської ради ____ скликання 

_______________ № _____ 

 

1. Паспорт Програми 

 

Назва Програми 

Програма відшкодування частини кредитів, 

отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з 

енергозбереження, капітального ремонту, 

реконструкції і модернізації багатоквартирних 

будинків у м. Ужгород  на 2016-2017 роки 

(«Теплий дім») – (далі – Програма) 

Розробник Програми Департамент міського господарства  

Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Програми 

Департамент міського господарства  

Відповідальні за 

виконання Програми 

Департамент міського господарства,  

фінансове управління  

 

Учасники Програми 

Фінансово-кредитні установи міста,  

ОСББ, ЖБК, Ужгородський осередок 

Всеукраїнської Спілки власників житла України 

Мета Програми 

Відшкодування частини кредитних коштів, 

залучених ОСББ, ЖБК (позичальники) на 

впровадження заходів з енергозбереження, 

капітального ремонту,  реконструкції і модернізації  

багатоквартирних будинків, забезпечення 

комфортних умов проживання мешканців та 

підвищення енергоефективності багатоквартирних 

будинків 

Термін  реалізації 

Програми 
2016-2017 роки 

Основні джерела 

фінансування заходів 

Програми 

Бюджет міста; 

кредитні ресурси банківських установ:   

Закарпатського обласного управління філії                   

АТ "Ощадбанк",  

Закарпатської  обласної дирекції АБ «УКРГАЗ-

БАНК»,  



філії  АТ  «Укрексімбанк» в м. Ужгород; 

кошти ОСББ та ЖБК; 

кошти з Державного агентства з енергоефектив-

ності та енергозбереження  України 

 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми  

10000,0 тис.грн. 

2016 рік – 5000,0 тис.грн. 

2017 рік – 5000,0 тис.грн. 

у тому числі: 

обсяг коштів з бюджету 

міста  

5500,00 тис.грн. 

2016 рік – 2750,0 тис.грн. 

2017 рік – 2750,0 тис.грн. 

обсяг коштів з 

Державного агентства з 

енергоефективності та 

енергозбереження  

України 

4000,00 тис.грн. 

2016 рік – 2000,0 тис.грн. 

2017 рік – 2000,0 тис.грн. 

обсяг коштів ОСББ, 

ЖБК 

500,00 тис.грн. 

2016 рік – 250,0 тис.грн. 

2017 рік – 250,0 тис.грн. 

 

 
Секретар ради       А. Сушко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


