
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 IІ   сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
14 квітеня 2016 року   м. Ужгород    № 174 
 

Про зміни та доповнення 
до Програми матеріально- технічного 
забезпечення навчальних закладів 
на 2016- 2020 роки 
 

З метою забезпечення своєчасного і повного фінансування 
загальноосвітніх навчальних закладів, на виконання Указу Президента 
України від 25.06.2013 року №344 «Про схвалення Національної стратегії 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», відповідно до статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни та доповнення до Програми матеріально-технічного 

забезпечення навчальних закладів на 2016- 2020 роки, затвердженої 
рішенням I сесії міської ради VII скликання 23.12.15 № 45, а саме: 

1.1. Назву Програми викласти у наступній редакції: «Програма 
матеріально-технічного забезпечення та енергозбереження навчальних 
закладів на 2016-2020 роки». 

1.2. Пункт 4 Паспорту Програми викласти у наступній редакції: 

«4. Виконавці Програми: Управління освіти Ужгородської міської ради, 

навчальні заклади, громадська організація «Рука допомоги», громадська 

організація «Лідер – Ужгород». 

1.3. Пункт 5 Паспорту Програми викласти в наступній редакції: 

«5. Учасники Програми: Управління освіти Ужгородської міської ради, 

навчальні заклади, «громадська організація «Рука допомоги», громадська 

організація «Лідер – Ужгород». 



1.4. Абзац другий розділу 1 Програми доповнити словами: 

«підвищенню ефективності використання енергоносіїв, забезпеченню 

умов щодо виявлення джерел фінансування енергозберігаючих заходів та 

залучення інвестицій». 

1.5. Розділ 2 доповнити наступним абзацом: 

«Впровадження енергозберігаючих заходів та технологій, перш за все, в 

тих установах, що є найбільшими споживачами енергоносіїв та мають високу 

потенційну економічну ефективність впровадження енергозберігаючих 

заходів». 

1.6. Розділ 3 доповнити наступним абзацом: 

«Зменшення видатків, пов’язаних з енергетичним забезпеченням 

закладів освіти. Залучення до співпраці громадських організацій які 

співпрацюють з міжнародними організаціями орієнтованими на розвиток 

енергозберігаючих технологій». 

1.7. Абзац перший Розділу 5 Програми доповнити наступним абзацом: 

«Скорочення бюджетних видатків на оплату заходів по проведенню 

ремонтів спрямованих на енергозбереження. Забезпечення умов щодо 

залучення грантових, кредитних та інших не заборонених законодавством, 

коштів на реалізацію енергозберігаючих заходів». 

1.8. Абзац другий Розділу 5 Програми доповнити наступним абзацом: 

«Забезпечення умов перебування дітей у навчальних закладах 

відповідно до положень державних санітарних правил та норм». 

1.9. Розділ 6 викласти у такій редакції: 

«Програма матеріально-технічного забезпечення та енергозбереження 

навчальних закладів на 2016-2020 роки фінансується за рахунок коштів 

міського бюджету, та інших джерел фінансування не заборонених чинним 

законодавством. Обсяг фінансування Програми проводиться відповідно до п. 

7, 9 Паспорту Програми». 

2. Доповнити Програму Розділом 8 згідно з додатком. 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О. П. 

 

 

 

Міський голова                                                                                Б. Андріїв 



Додаток 
до рішення __ІІ__сесії 

Ужгородської міської ради 
VІI скликання 

_14.04.16__ №_174_ 

 

8. Перелік об’єктів які беруть участь у Програмі 
розвитку ПРООН у контексті Проекту «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» 

 
Джерела фінансування Назва об’єкта Виконавець 

(замовник робіт) 
Орієнтовна 
кошторисна 

вартість проекту
Кошти ПРООН Кошти міського 

бюджету 
Співфінансування 

Громадських 
організацій 

«Реконструкція 
електромережі 
ЗОШ №14» 

Громадська 
організація «Рука 
допомоги» 

246 567грн. 185 175 грн. 48 150 грн. 13 242 грн. 

«Капітальний 
ремонт покрівлі 
спортзалу ЗОШ І-
ІІІ ступенів №20 – 
ліцею «Лідер» 

Громадська 
організація «Лідер 
– Ужгород» 

460 424 грн. 222 000 грн. 215 402 грн. 23 022грн. 

 
 
Секретар ради               А. Сушко 


