
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 XI  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
28 лютого 2017 року             м. Ужгород    № 593 

 

 

Про Програму встановлення   

автономного електричного опалення 

 у м. Ужгород на 2017 рік 

 

З метою реалізації енерго- та екологоефективної схеми теплопостачання  

м. Ужгород,  забезпечення державної підтримки населення щодо переходу на 

альтернативне опалення, завершення  робіт зі  встановлення за бюджетні кошти 

автономного електричного опалення пільговим категоріям громадян, 

розглянувши рішення виконкому 17.01.2017 року № 5, відповідно до пункту 22 

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  Програму встановлення  автономного електричного 

опалення  у м. Ужгород на 2017 рік згідно з додатком.  

2. Визначити головним розпорядником коштів та виконавцем Програми 

департамент міського господарства. 

3. Фінансовому управлінню здійснювати фінансування Програми у 

межах коштів, затверджених у бюджеті міста на 2017 рік. 

4. Інформація про хід виконання програми двічі на рік оприлюднюється 

на офіційному сайті Ужгородської міської ради. Відповідальність за 

зміст та своєчасність оприлюдненого звіту покласти на департамент 

міського господарства. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

Міський голова                                                                          Б. Андріїв  

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення XI сесії міської ради  

VII скликання 28.02.2017 № 593 

 

ПРОГРАМА 

 встановлення  автономного електричного опалення  у м. Ужгород  

на  2017 рік 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

 

1.  Розробник Програми Департамент міського господарства  

 

2.  Відповідальний 

виконавець Програми 

Департамент міського господарства  

 

3.  Учасники Програми Управління економіки та 

підприємництва, управління праці та 

соціального захисту населення  

4.  Термін реалізації 

Програми 

 

2017 рік 

5.  Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми  

200 000,0 грн. 

6.  Очікувані результати 

Програми 

 

 

Встановлення електричного опалення у 

помешканнях 18 осіб, які відносяться до 

пільгових категорій громадян; 

надання допомоги із введення в 

експлуатацію електроопалення, 

встановленого  за кошти мешканців  - 10 

особам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. Загальні положення  

     

Програму встановлення  автономного електричного опалення у м. 

Ужгород на 2017 рік розроблено на виконання Закону України «Про 

енергозбереження», Державної Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», 

схваленої Указом Президента України від 12.01.2015  № 5/2015, та з метою 

завершення реалізації енерго- та екологоефективної схеми теплопостачання м. 

Ужгород, затвердженої рішенням V сесії міської ради  VI скликання 08.04.2011  

№ 135 «Про оптимізацію системи теплопостачання». 

У 2011 році міською радою було розроблено та затверджено нову 

стратегію  теплозабезпечення міста, на виконання якої рішенням VІІ сесії міської 

ради VІ скликання 18.08.2011 № 228 у місті припинено централізоване 

теплопостачання. Енерго- та екологоефективна схема теплопостачання 

м.Ужгород, погоджена Мінрегіоном України, передбачала, що 

теплозабезпечення населення буде здійснюватися шляхом встановлення 

поквартирного газового та електричного опалення.  

Нова стратегія теплозабезпечення міста стала пілотною та  дозволила 

щороку скорочувати споживання енергоресурсів та зекономити значні кошти.  

2. Мета Програми 

Метою Програми є завершення встановлення автономного  електричного 

опалення пільговим категоріям громадян міста. 

У 2016 році автономне електричне опалення встановлювалось по Програмі 

встановлення автономного електричного опалення у м. Ужгород на 2016 рік. 

Автономне опалення було встановлене у квартирах 31 громадянина та надано 

допомогу по введенню опалення у 37 квартирах малозабезпечених та пільгових 

категорій громадян. Із бюджету міста було профінансовано робіт на суму 431,0 

тис.грн. 

Програма встановлення автономного електричного опалення у м. Ужгород 

на 2017 рік розроблена   департаментом міського господарства оскільки  у 2016 

році не було встановлене опалення у квартирах 13 пільговиків відповідно до 

затвердженого рішенням виконкому у грудні 2016 року переліку. У  міську раду 

протягом  грудня 2016 року  та січня  2017 року продовжують надходити  

звернення від учасників АТО, малозабезпечених громадян, інвалідів щодо 

надання їм допомоги на встановлення автономного опалення.  

Залишаються невирішеними питання завершення  введення 

електроплавлення в експлуатацію, оскільки  у грудні 2015 року та в 2016 році  

ПАТ «Закарпаттяобленерго»  видало технічні умови, якими передбачено 

приєднання електричних установок до електромереж з точкою забезпечення 

потужності -  трансформаторні підстанції. Технічними умовами  передбачається 

вимога замінити кабельні лінії 0,4 кВ від ТП до ГРЩ 0,4 кВ житлових  будинків, 

тому дане питання потребує вирішити з обленерго. 

 



3. Очікувані результати 

 

 Програма встановлення  автономного електричного опалення у м. 

Ужгороді на 2017  рік спрямована на впровадження енергозберігаючих заходів 

щодо  встановлення індивідуальних систем опалення, альтернативних  газовому 

опаленню. 

 За підрахунками,  станом на 1 січня 2017 року  загальна вартість робіт із 

встановлення електричного опалення для однієї квартири в цілому із 

виготовленням проектної документації   становить 8574,94 грн. з ПДВ, вартість 

робіт  щодо  надання  допомоги  із  введення в експлуатацію опалення -  4450,00 

грн. з ПДВ. 

 Враховуючи вартість робіт, у 2017 році  передбачається встановити 

автономне електричне опалення 18 пільговикам та надати допомогу із  введення 

в експлуатацію встановленого  за власні кошти електроопалення 10 особам.  

          

4. Фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах асигнувань,  

передбачених міським бюджетом на заходи Програми: 

 

Загальний обсяг  коштів на 2017 рік  

 із фінансування заходів Програми 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Фінансування 

(міський 

бюджет, грн.) 

1. Встановлення автономного електричного опалення  200 000,00  

  Разом 200 000,0 

  
 

 

Секретар ради         А. Сушко 


