
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VIІ _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 

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

З метою реалізації енерго- та екологоефективної схеми 
теплопостачання  м.Ужгород,  забезпечення державної підтримки населення 
щодо переходу на альтернативне опалення, завершення  робіт по  
встановленню за бюджетні кошти автономного електричного опалення 
пільговим категоріям громадян,  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  2016 рік  згідно з додатком.  
 2. Головним розпорядником коштів Програми визначити департамент 
міського господарства. 
 3. Фінансовому управлінню на фінансування Програми у 2016 році 
передбачити кошти на загальну суму 500,0 тис.грн.   
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Габора О.М. 
 
 
Міський голова        Б. Андріїв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Додаток  
до рішення ____ сесії міської 
ради VII скликання 
       
__________ № ________ 

 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
 

 встановлення  автономного електричного опалення  
 

у м. Ужгород на  2016 рік 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 
 

1. Розробник Програми Департамент міського господарства  
 

2. Відповідальний 
виконавець Програми 

Департамент міського господарства  
 

3. Учасники Програми Фінансове управління, управління 
економіки та підприємництва, 
управління праці та соціального 
захисту населення  

4. Термін реалізації 
Програми 
 

2016 рік 

5. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми  

500 000,0 грн. 

1. Очікувані результати 
Програми 
 
 

встановлення електричного опалення у 
помешканнях 50 осіб, які відносяться 
до пільгових категорій громадян; 
надання допомоги із введення в 
експлуатацію електроопалення, 
встановленого  за кошти мешканців  - 
16 особам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

І. Загальні положення  
     

Програму встановлення  автономного електричного опалення у 
м.Ужгород на 2016 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 
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 нову стратегію  
теплозабезпечення міста, на виконання якої рішенням VІІ сесії міської ради 
VІ скликання 18.08.2011 № 228 у місті припинено централізоване 
теплопостачання. Нова стратегія стала пілотною та  дозволила щороку 
скорочувати споживання енергоресурсів та зекономити значні кошти.  

2. Аналіз  виконання Програми за 2011-2015 роки 
 

Енерго- та екологоефективна схема теплопостачання м.Ужгород, 
погоджена Мінрегіоном України, передбачала, що теплозабезпечення 
населення буде здійснюватися шляхом встановлення поквартирного газового 
та електричного опалення.  

 Ініціатором переходу на індивідуальне опалення у місті  виступило 
населення. Починаючи із 2004 року, мешканці міста масово зверталися у 
міську раду за отриманням дозволів на відключення  квартир від 
централізованого теплопостачання. Основною причиною відмови мешканців 
від централізованого теплопостачання були зношеність магістральних 
трубопроводів тепломереж (65%), які  призводили  до значних втрат тепла 
(43%) та зростання собівартості послуг з централізованого теплопостачання 
та гарячого водопостачання для населення.  

На час затвердження нової схеми теплопостачання  у місті мешканці 
70% квартир  самостійно за власні кошти встановили автономне газове 
опалення, 20% - автономне електричне опалення. 
          Станом на 01.01.2011 року на центральному опаленні знаходилось 2700 
споживачів тепла. У ході проведення обстеження квартир мешканців, які 
залишались під’єднаними до централізованого теплопостачання, 
працівниками житлово-комунального господарства було виявлено, що із них 
близько 1000 відносяться до малозабезпечених та пільгових категорій  
громадян. 

З метою надання фінансової допомоги малозабезпеченим та пільговим 
категоріям громадян, у 2011 році міською радою з бюджету міста  виділено 



500,0 тис.грн., ще 1500,0 тис.грн. - з обласного бюджету на виконання робіт 
по встановленню у квартирах зазначених категорій громадян автономного 
опалення. Опалення встановлено у 582 квартирах згідно з рішеннями VІ сесії 
міської ради VІ скликання 03.06.2011 р. № 183, VІІ сесії міської ради VІ 
скликання 18.08.2011 р.   № 229.   
          У 2012-2015  роках роботи по встановленню автономного електричного 
опалення виконувались у рамках  реалізації Програми енергоефективності та 
енергозбереження  міста Ужгород на 2012-2015 роки, відповідно до рішень 
ХІІ сесії міської ради VІ скликання 24.05.12 № 513, ХІІІ сесії міської ради VІ 
скликання 20.07.12  № 561, ХV сесії міської ради VІ скликання 07.12.12        
№ 683, ХХ сесії міської ради VІ скликання 19.12.13 № 1133, ХХІV сесії 
міської ради  VІ скликання 25.07.14  № 1400, ХХVІІ сесії міської ради  VІ 
скликання  09.04.15 № 1672. 

На 2012 рік на виконання програми переходу  м.Ужгорода на 
автономне опалення у бюджеті міста були закладені кошти на суму 911,0 
тис.грн. Передбачалося виконати роботи по влаштуванню автономного 
електричного опалення в 205 квартирах малозабезпечених, одиноких 
громадян та пільговиків, які звернулися у міську раду із заявами про надання 
їм допомоги. Подані заяви були розглянуті тимчасовою комісією з питань 
надання одноразової допомоги. Схвалені комісією списки були затверджені 
рішеннями виконкому міської ради.  Однак, у зв’язку із затримкою 
фінансування робіт управлінням Держказначейства України у м.Ужгороді, у 
2012 році було профінансовано робіт усього на 230 тис.грн. (25% 
запланованих). 
 На 2013 рік на виконання заходів програми із бюджету міста було 
передбачено кошти на суму 986,4 тис.грн. Оскільки управлінням 
Держказначейства в м. Ужгороді не було проведено касових видатків на 
виконання програми,  роботи по встановленню електроопалення у 2013 році 
не виконувались.  

У 2012 році була змінена сама процедура введення електроопалення в 
експлуатацію і передбачала видачу технічних умов не на квартиру, в якій 
встановлюється опалення, а  на багатоквартирний житловий  будинок. Тому у 
2013 році ПАТ «Закарпаттяобленерго» безкоштовно було видано технічні 
умови на 137 житлових будинків, у яких пільговим категоріям громадян було 
встановлено електроопалення.  

На  2014 рік  передбачалося   профінансувати видатки на суму 1086,4 
тис.грн.,  профінансовано робіт на суму 674,0 тис.грн. (62,0 % запланованих).  

На 2015 рік  передбачалося фінансування  заходів програми на суму 
538,0 тис.грн., фактично профінансовано видатки на суму 515,6 тис.грн. Усі 
заплановані роботи було виконано.   

За 2011-2015 роки  на встановлення автономного електричного 
опалення пільговим категоріям громадян було виділено бюджетних  коштів 
на загальну суму 3419,6 тис.грн., в т.ч. з обласного бюджету – 1500,0 
тис.грн., з бюджету міста – 1919,6 тис.грн. Автономне електричне опалення 
встановлено у 1034 квартирах пільговиків та малозабезпечених громадян,  



надано допомогу 76 громадянам  із  введення  в експлуатацію опалення, 
встановленого за власні кошти.  

У  2015 році із бюджету міста додатково було виділено 341,7 тис.грн. 
на надання одноразової матеріальної допомоги 424  громадянам міста  на 
оплату вартості збільшення абонованої потужності.  Одноразова цільова 
матеріальна допомога надавалась через управління праці та соціального 
захисту населення у розмірі 750 грн., 900 грн. (із розрахунку по 300 грн. за 1 
кВт/год (збільшення потужності) мешканцям, яким міською радою 
встановлено автономне опалення. 

У рамках реалізації  Програми енергоефективності та 
енергозбереження  міста Ужгород на 2012-2015 роки у 2015 році завершено 
встановлення електроопалення за бюджетні кошти.  

Однак, враховуючи те, що з жовтня 2015 року по січень 2016 року в 
міську раду продовжують надходити  звернення від учасників АТО, 
малозабезпечених громадян, інвалідів по здоров’ю щодо надання їм 
допомоги на встановлення автономного опалення, на виконання доручення 
міського голови  департаментом міського господарства розроблена  
Програма встановлення автономного електричного опалення на 2016 рік. 

3. Мета Програми 

Метою Програми є завершення встановлення автономного  
електричного опалення пільговим категоріям громадян міста. 

4. Очікувані результати 
 Програма встановлення  автономного електричного опалення у 
м.Ужгороді на 2016 рік спрямована на впровадження енергозберігаючих 
заходів щодо  встановлення індивідуальних систем опалення, альтернативних  
газовому опаленню. 
 За підрахунками,  станом на 1 січня 2016 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 2016 році  передбачається встановити 
автономне електричне опалення 50 пільговикам та надати допомогу із  
введення в експлуатацію встановленого  за власні кошти електроопалення 16 
особам.  
         Згідно з рішенням виконкому 29.12.2015 № 405 встановлення 
автономного  опалення потребують  11 осіб, надання допомоги  із  введення 
опалення в експлуатацію – 6 осіб. З початку 2016 року  в міську раду 
надійшли звернення 8 осіб щодо встановлення автономного опалення. 
 

5. Фінансування Програми 



Фінансування Програми здійснюватиметься у межах асигнувань,  
передбачених міським бюджетом згідно з додатком. 

 

 

 

 

Додаток до Програми 

Потреба  коштів на 2016 рік  

 із фінансування заходів Програми 

 

№ 
з/п 

Заходи 

Фінансування 

(міський 
бюджет, грн.) 

1. Встановлення автономного електричного опалення  500 000,00  

  Разом 500 000,0 

  
 
 
 

Секретар ради        А. Сушко 

 
 
 


