
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXXIV сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
28 лютого 2019 року                  Ужгород                            № 1443                                        

                                

 

Про  Програму встановлення   

автономного електричного опалення 

 у м. Ужгород на 2019 рік 

 

З метою реалізації енерго- та екологоефективної схеми теплопостачання  

м. Ужгород,  забезпечення підтримки населення щодо переходу на 

альтернативне опалення, відповідно до Порядку розроблення міських цільових 

програм, моніторингу та звітності про їх виконання,  затвердженого рішенням 

ХІІІ сесії міської ради УІІ скликання від 30.05.2017  № 655, керуючись пунктом 

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 2019 рік  згідно з додатком.  

2. Головним розпорядником коштів Програми визначити департамент 

міського господарства.  

3. Департаменту фінансів та бюджетної політики  здійснювати 

фінансування Програми у межах коштів, затверджених у бюджеті міста на 

відповідний рік. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

 

 

Міський голова                                                                        Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення XXXIV  сесії  

міської ради VII скликання 

28.02.2019 р. № 1443 

 

ПРОГРАМА 

 встановлення  автономного електричного опалення  у м. Ужгород               

на  2019 рік 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Департамент міського господарства  

 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документу 

про розроблення 

програми 

Доручення міського голови 

3. Розробник програми Департамент міського господарства 

 

4. Співрозробники 

Програми 

- 

5. Відповідальний 

виконавець Програми  

Департамент міського господарства 

6. Головний розпорядник 

коштів 

Департамент міського господарства 

7. Учасники Програми Департамент праці та соціального 

захисту населення 

 

8. Термін реалізації 

Програми 

2019 рік 

9. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми 

Міський бюджет 

10. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації  Програми 

згідно з додатком 1 до 

Програми 

х 

 

 

 

 

 



2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямовані заходи Програми 

     

Програму встановлення  автономного електричного опалення у                     

м. Ужгород на 2019 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.  

 

3. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є  встановлення автономного електричного опалення у 

квартирах пільгових категорій громадян та малозабезпечених, введення його в 

експлуатацію, виконання робіт по заміні кабельних ліній.  

За період реалізації Програми встановлення автономного електричного 

опалення за 2011-2017 роки із бюджету міста спрямовано 2726,1 тис.грн, з 

обласного бюджету – 1500,0 тис.грн. 

У 2018 році автономне електричне опалення встановлювалось по 

Програмі встановлення автономного електричного опалення у м. Ужгород на 

2018 рік. Програмою передбачені бюджетні видатки на суму 1000,0 тис.грн.  На 

1 листопада 2018 року відповідно до прийнятих рішень виконкому, якими 

затверджені списки осіб, які потребують допомоги,  автономне опалення 

встановлене у 11 квартирах  пільговиків. Роботи по заміні кабельних ліній 

живлення житлових будинків, включених у Програму не були виконані по 

причині відсутності бюджетних призначень на виконання робіт.  

Враховуючи те, що протягом 2018 року в  міську раду продовжують 

надходити  звернення від учасників бойових дій, АТО, малозабезпечених 

громадян, інвалідів про надання  допомоги на встановлення автономного 

опалення та введення встановленого опалення в експлуатацію, а також 

залишаються невирішеними на сьогодні питання завершення  введення 

електроопалення в експлуатацію, встановленого у 2015-2018 роках, тому 

необхідно  затвердити відповідну програму на 2019 рік та передбачити кошти 

на її реалізацію. Потребують вирішення проблемні питання щодо внесення змін 

до технічних умов, виданих  ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у 2015-2018 роках, 

якими передбачено приєднання електричних установок до електромереж з 

точкою забезпечення потужності - трансформаторні підстанції. Технічними 

умовами  передбачається вимога заміни кабельної лінії 0,4 кВт від ТП до ГРЩ 



0,4 кВт житлових  будинків. З метою вирішення питання введення в 

експлуатацію встановленого автономного опалення проектом Програми 

передбачається виконання робіт по заміні кабельних ліній  житлових будинків: 

вул. Можайського, 5, вул. Тихого, 9, пл. Петефі, 44, наб. Незалежності, 17,  вул. 

Челюскінців, 4, вул. Челюскінців, 6. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 

Відповідальним за реалізацію Програми є департамент міського 

господарства Ужгородської міської ради. 

 Реалізація Програми відбувається шляхом укладення департаментом 

міського господарства договорів з організацією, що має право на виконання 

даного виду робіт, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету. 

Програма затверджується на 2019 рік. 

Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1 до Програми. 

Головним розпорядником бюджетних коштів Програми  виступатиме 

департамент міського господарства. 

 

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники 

 

  Програма встановлення  автономного електричного опалення у м. 

Ужгороді на 2019  рік спрямована на впровадження енергозберігаючих заходів 

щодо  встановлення індивідуальних систем опалення, альтернативних  газовому 

опаленню. 

 Програмою передбачено здійснення заходів: 

 - влаштування автономного опалення; 

 - надання допомоги на введення автономного опалення в експлуатацію;  

 - виконання робіт по підключенню електромереж квартир відповідно до 

виданих техумов; 

  - виконання робіт по заміні кабелів живлення житлових будинків. 

Перелік завдань Програми наведено в додатку 2 до Програми. 

Результативні показники наведено в додатку 3 до Програми. 

  

6. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

 Фінансування Програми здійснюватиметься у межах асигнувань,  

передбачених міським бюджетом згідно з додатком 1 до Програми. 

 Фінансування Програми здійснюватиметься адресно у рамках 

затверджених бюджетних призначень відповідно до звернень пільгових 

категорій громадян, списки яких затверджені рішеннями виконкому. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 



 

Головний розпорядник коштів Програми – департамент міського 

господарства що півроку готує та подає на засідання виконавчого комітету та за 

підсумками року на розгляд сесії міської ради звіт про стан її виконання з 

наростаючим підсумком відповідно до затвердженого рішенням ХІІІ сесії 

міської ради УІІ скликання 30.05.2017  № 655  Порядку розроблення міських 

цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, готує пропозиції 

щодо уточнення показників, обсягів та джерел фінансування.  

Департамент міського господарства щороку здійснює обґрунтовану 

оцінку результатів Програми, та у разі потреби розробляє пропозиції щодо 

доцільності продовження тих чи інших завдань, включення додаткових завдань, 

уточнення показників, обсягів і джерел фінансування.  

На основі моніторингу та аналізу результативності Програми 

визначаються причини її неефективного чи недостатньо ефективного  виконання 

та пропонуються заходи, необхідні для поліпшення організації виконання.  

Головний розпорядник  опубліковує звіт про результати Програми   на 

офіційному сайті міської ради. 

 

 

 

Секретар ради                     А. СУШКО 

 

 



Додаток 1 

до Програми встановлення 

електричного опалення                      

у м. Ужгород на 2019 рік 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми встановлення  автономного електричного опалення  у м. Ужгород на 2019 рік                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                 тис. грн 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 

 

2019 рік Усього витрат  

на виконання 

Програми 

обсяг ресурсів, усього,  

у тому числі: 

900,00 900,00 

міський бюджет 

 

900,00 900,00 

інші джерела  фінансування 

 

- - 

 

 

Секретар ради             А. СУШКО 

 

 



Додаток 2  

до Програми встановлення  

автономного електричного 

опалення  у м. Ужгород на 2019 рік 

Перелік завдань 

Програми встановлення  автономного електричного опалення  у м. Ужгород на 2019 рік                    тис.грн.                                                                                                                                                                                          
Мета, завдання , КПКВК Джерела 

фінансування 
2019 рік Відповідальний 

виконавець – 

розпорядник 

бюджетних коштів 

Обсяг 

видатків 
У т.ч. кошти міського бюджету 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Всього на виконання 

програми, 1217640 

Міський  бюджет 900,0  900,0 Департамент міського 

господарства 

Мета Програми: Встановлення автономного електричного опалення у квартирах пільгових категорій громадян та 

малозабезпечених, введення опалення в експлуатацію 

Завдання 1: Влаштування автономного опалення 

Всього на виконання 

завдання 1, 1217640 

Міський  бюджет 130,0  130,0 Департамент міського 

господарства 

Завдання 2: Надання допомоги на введення автономного опалення в експлуатацію 

Всього на виконання 

завдання 2, 1217640 

Міський  бюджет 39,0  39,0 Департамент міського 

господарства 

Завдання 3: Виконання робіт по підключенню електромереж квартир відповідно до виданих техумов  

Всього на виконання 

завдання 3, 1217640 

Міський  бюджет 31,0  31,0 Департамент міського 

господарства 

Завдання 4:           Заміна кабелів живлення житлових будинків 

Всього на виконання 

завдання 4, 1217640 

Міський  бюджет 700,0  700,0 Департамент міського 

господарства 
вул. Можайського, 5      

вул.Тихого, 9      

пл.Петефі, 44      

наб. Незалежності, 17      

вул. Челюскінців, 4      

вул. Челюскінців, 6      



Додаток 3  

до Програми встановлення  

автономного електричного 

опалення  у м. Ужгород на 2019 рік 

 

Результативні показники виконання завдань 

Програми встановлення  автономного електричного опалення  у м. Ужгород на 2019 рік 

тис.грн                                                                                                                                                                                          
Відповідальні виконавці КПКВК,  завдання програми, 

результативні показники 

К
о

д
и

 п
р

о
гр

ам
н

о
ї 

к
л
ас

и
ф

ік
ац

ії
 в

и
д

ат
к
ів

 

та
 к

р
ед

и
ту

в
ан

н
я
 

2019 рік 

 У т.ч. кошти міського 

бюджету 

О
б

ся
г 

в
и

д
ат

к
ів

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

ф
о
н

д
 

С
п

ец
іа

л
ьн

и
й

 

ф
о
н

д
 

Всього на виконання програми, 1217640 Міський  бюджет, інші 

джерела  
900,0  900,0 

Мета Програми Встановлення автономного електричного опалення у квартирах пільгових 

категорій громадян та малозабезпечених, введення опалення в експлуатацію 

КПКВК 1217640    

Відповідальний виконавець Департамент міського господарства  

Завдання 1: Влаштування автономного опалення 
Показники виконання:     
Показник затрат:     
Обсяг видатків на влаштування автономного опалення, тис.грн.  130,0  130,0 
Показник продукту:     
Орієнтовна кількість квартир, в яких буде встановлено опалення,  

одиниць 
 10  10 



Показники продуктивності (ефективності)       
Орієнтовна середня вартість робіт по влаштуванню опалення на одну 

квартиру,  тис.грн/од.  

 13,0 - 13,0 

Показник результативності (якості, %)     
Відсоток виконання робіт до планових показників, %  100 - 100 
     
Завдання 2: Введення  автономного опалення в експлуатацію 
Показники виконання:     
Показник затрат:     
Обсяг видатків на введення  автономного опалення в експлуатацію, 

тис.грн. 
 39,0  39,0 

Показник продукту:     
Орієнтовна кількість квартир,  яких буде надана допомога на введення  

опалення в експлуатацію,  одиниць 
 6  6 

Показники продуктивності (ефективності)      
Орієнтовна середня вартість робіт  по введенню опалення в експлуатацію,  
тис. грн/од.  

 6,5 - 6,5 

Показник результативності (якості, %)     
Відсоток виконання робіт до планових показників, %  100 - 100 
Завдання 3: Виконання робіт по підключенню електромереж квартир відповідно до 

виданих техумов 
Показники виконання:     
Показник затрат:     
Обсяг видатків на виконання робіт, тис.грн.  31,0  31,0 
Показники продукту:     
Орієнтовна кількість підключень, одиниць  5  5 
Показники продуктивності (ефективності)     
Орієнтовна середня вартість робіт  по одному підключенню, грн.  6,2  6,2 
Показник результативності (якості, %)     
Відсоток виконання робіт до планових показників, %  100 - 100 



Завдання 4: Заміна кабелів живлення житлових будинків 
Показники виконання:     
Обсяг видатків на введення  автономного опалення в експлуатацію, 

тис.грн. 
 700,0  700,0 

Орієнтовна кількість кабелів живлення,  які буде замінено, одиниць  6  6 
Показники продуктивності (ефективності)     
Орієнтовна середня вартість робіт  по заміні кабелів живлення будинку, 

тис.грн. /на одиницю 
 115,0  115,0 

Показник результативності (якості, %)     
 Відсоток виконання робіт до планових показників, %  100 - 100 
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