
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ІV сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
30 березня 2021 року                    Ужгород                                   № 154 

 

 

Про реалізацію проєкту  

міжнародної технічної допомоги 

"Внесок у стале поводження з муніципальними відходами у м. Ужгород" 
 

Відповідно до Законів України «Про транскордонне співробітництво» та 

підпунктів 22 пункту 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання умов грантового договору щодо виконання проєкту 

"Внесок у стале поводження з муніципальними відходами у м. Ужгород» 

(номер проєкту: Nakopa - E-UKR.1-20) у рамках програми "Сталий місцевий 

розвиток через партнерські проєкти", який фінансує та координує Федеральне 

Міністерство економічного співробітництва та розвитку та ТзОВ Engagement 

Global - Служба ініціатив розвитку,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду на впровадження грантового проєкту "Внесок у стале 

поводження з муніципальними відходами у м. Ужгород» (номер проєкту: 

Nakopa- E-UKR.1-20) у рамках програми "Сталий місцевий розвиток через 

партнерські проєкти", який фінансує та координує Федеральне Міністерство 

економічного співробітництва та розвитку та ТзОВ Engagement Global - Служба 

ініціатив розвитку. 

2. Визначити партнером проєкту Виконавчий комітет Ужгородської 

міської ради та надати уповноваженій особі виконавчого комітету право участі 

у переговорних процедурах, підготовку та підписання партнерської угоди з 

муніципалітетом м. Дармштадт (Німеччина) щодо впровадження грантового 

проєкту "Внесок у стале поводження з муніципальними відходами у                  

м. Ужгород» (номер проєкту: Nakopa- E-UKR.1-20) у рамках програми "Сталий 

місцевий розвиток через партнерські проєкти" та підписання додаткових угод, 

необхідних для впровадження проєкту. 

3. Виділити для співфінансування грантового проєкту кошти у сумі 

23974,08 євро, що становить 10% від загального бюджету проєкту, а також 

кошти для будь-яких інших необхідних витрат для реалізації проєкту. 



4. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Гах Л.М.) 

забезпечити співфінансування проєкту впродовж 2021-2023 рр. за рахунок 

коштів міського бюджету м. Ужгород. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків та постійну комісію 

з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування 

та регуляторної політики.  

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


