УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ХІX сесія VIІ _ скликання

РІШЕННЯ
08 лютого 2018 року

м. Ужгород

№ 958

Про зміни до рішення XVII сесії
міської ради VII скликання
09.11.2017 року №799
Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні",
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення XVII сесії міської ради VII скликання
09.11.2017 року №799 "Про затвердження Програми енергозбереження та
енергоефективності міста Ужгород на 2018-2022 роки", виклавши Додаток 1
до Програми у новій редакції згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Фартушка І.І. та постійну комісію з питань освіти, культури, охорони
здоров'я, спорту та соціального захисту населення, міжнародних,
міжконфесійних відносин та туризму.
Міський голова

Б. Андріїв

Додаток
до рішення XIX сесії VII скликання
08.02.2018 року № 958
Додаток 1
до Програми
Заходи та завдання Програми енергозбереження та енергоефективності міста Ужгород на 2018-2022 роки

Проведення
енергетичного аудиту в
бюджетних установах
міста

5

6

7

8

9

10

2022 р.

1. Забезпечення
ефективного
функціонування
енергоменеджменту
в місті

Розроблення Плану дій
сталого енергетичного
розвитку та клімату
міста Ужгород до 2030
року
Консультаційні послуги
з впровадження та
звітування щодо
реалізації Плану дій
сталого енергетичного
розвитку міста Ужгород
до 2030 року

3
4
Організаційні заходи

2021 р.

2

Строки
виконання

2020 р.

1

Відповідальні за
виконання

2019 р.

Зміст заходів Програми
з виконання завдання

2018 р.

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

усього

Орієнтовні обсяги фінансування за роками
виконання міського бюджету тис. грн.

Управління економіки
та стратегічного
планування, залучені
організації

2018

45,0

45,0

-

-

-

-

Управління економіки
та стратегічного
планування, залучені
організації

2019-2022

60,0

-

15,0

15,0

15,0

15,0

Управління освіти

2018-2022

940,0

250,0

250,0

250,0

190,0

0,0

2018

35,0

35,0

-

-

-

-

2018

35,0

35,0

-

-

-

-

Міська дитяча клінічна
лікарня м. Ужгород
Ужгородський міський
центр первинної
медико-санітарної
допомоги

Здійснення щоденного
моніторингу споживання
енергоносіїв у
бюджетній сфері міста
2. Проведення та
участь у заходах з
популяризації та
впровадження
енергозбереження
та
енергоефективності

Секретар ради

Проведення Днів енергії
в місті Ужгород
Організація та участь у
навчальних заходах,
форумах, конференцій та
інших заходах з
енергозбереження та
енергоефективності

Управління економіки
та стратегічного
планування, бюджетні
установи та заклади
Управління економіки
та стратегічного
планування
Управління економіки
та стратегічного
планування

2018-2022

-

-

-

-

-

-

2018-2022

125,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

2018-2022

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

А. Сушко

