
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

від 20.07.11 № 274                             м.Ужгород 
 
Про порядок надання одноразової допомоги на  
встановлення індивідуальної (автономної)  
системи електричного опалення на території м. Ужгорода 
 
 У зв’язку з виведенням з експлуатації котелень і центральних теплових 
пунктів на території міста та переведенням населення м.Ужгорода з 
централізованого теплопостачання на систему автономного опалення, з 
метою визначення умов надання допомоги малозабезпеченим пільговим 
категоріям громадян на встановлення індивідуальних систем 
теплопостачання, керуючись рішенням V сесії Ужгородської міської ради VІ 
скликання від 08.04.2011р. № 35, рішеннями виконавчого комітету 
Ужгородської міської ради від 18.05.2011р. № 177 та від 06.07.2011р. № 246, 
п.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити Положення про порядок надання одноразової допомоги на 
встановлення індивідуальної (автономної) системи електричного 
опалення на території м. Ужгорода (додаток 1). 

 
2. Затвердити склад тимчасової комісії з питань надання одноразової 

допомоги на встановлення індивідуальної (автономної) системи 
електричного опалення на території м. Ужгорода (додаток 2). 

 
3. Заступнику міського голови Семалю Ю.В. провести необхідну роботу з 

начальниками житлово-експлуатаційних організацій та підприємств, 
пов’язаних з облаштуванням індивідуальних (автономних) систем 
електричного опалення в житлових приміщеннях громадян, які 
відключені від системи центрального теплопостачання.  

 
4. Дане рішення опублікувати в газеті «Ужгород». 

 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Семаля В.Ю.  
 
Міський голова         В.В.Погорелов 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету  

№ 274 від 20.07.11 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ  
про порядок надання одноразової допомоги на встановлення 

індивідуальної (автономної) системи електричного опалення на 
території  м. Ужгорода 

 
1. Загальні положення 

 
 Дане Положення визначає порядок та умови надання одноразової 
допомоги громадянам міста на встановлення індивідуальної (автономної) 
системи електричного опалення. 

 
 Одноразова допомога на встановлення індивідуальної (автономної) 
системи електричного опалення (надалі – одноразова допомога), надається 
громадянам, категорії яких визначені даним Положенням, що проживають та 
зареєстровані на території м. Ужгорода, квартири або будинки яких 
відключені від системи централізованого теплопостачання та не облаштовані 
системою автономного опалення. 

 
  Одноразова допомога надається виключно у вигляді безкоштовних робіт 
по встановленню індивідуальної (автономної) системи електричного 
опалення, перелік яких  визначений рішенням виконавчого комітету 
Ужгородської міської ради від 06.07.2011р.   № 246 «Про перелік робіт».    
 
 Одноразова допомога не виплачується у вигляді грошової компенсації у 
випадку відмови від її отримання у вигляді безкоштовних робіт. 
 

 
2. Порядок та категорії громадян, яким надається допомога 

 
  2.1 Одноразова допомога надається малозабезпеченим та пільговим  
 категоріям громадян, а саме: 
 

- учасникам та інвалідам війни І, ІІ, ІІІ групи;  
- учасникам бойових дій; 
- потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС І-ІІ категорій; 
- дружинам (чоловікам) померлих чоловіків (дружин) внаслідок аварії на 

ЧАЕС; 
- вдовам військовослужбовців, померлих (загиблих) при виконанні 

службових обов’язків; 



- інвалідам військової служби; 
- репресованим;  
- членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни; 
- малозабезпеченим сім’ям, які отримують відповідну державну 

соціальну допомогу; 
- одиноким пенсіонерам; 
- багатодітним сім’ям. 

 
  2.2 Для отримання одноразової допомоги, зацікавлена особа подає до  
 виконавчого комітету наступний перелік документів: 

- заяву (на ім’я міського голови); 
- довідку про склад сім’ї; 
- копію паспорту; 
- копію ідентифікаційного коду; 
- копія документу, що посвідчує право власності на житлове 

приміщення (копія договору найму, якщо квартира перебуває у 
комунальній власності); 

- копію пенсійного та/або пільгового посвідчення. 
 
2.3.Після надходження заяви, з метою її перевірки, головне управління 

міського господарства спільно з управлінням праці та соціального 
захисту населення проводить обстеження житлового приміщення 
заявника на предмет відсутності в ньому системи централізованого чи 
автономного опалення, а також матеріально-побутових умов 
проживання. Акт обстеження передається до тимчасової комісії з 
питань надання одноразової допомоги (далі по тексту – тимчасова 
комісія) для розгляду спільно з іншими документами заявника.  

 
2.4.Всі заяви про надання одноразової допомоги у встановленні 

індивідуальної (автономної) системи електричного опалення 
розглядаються тимчасовою комісією, яка вносить пропозиції щодо 
формування списків громадян, яким надаватиметься одноразова 
допомога, на затвердження виконавчого комітету.  

 
2.5.Тимчасова комісія проводить свою роботу у формі засідань по мірі 

необхідності.  
 
2.6. При необхідності та у випадку, якщо за результатами розгляду заяви, 

доданих до неї документів та актів обстеження, тимчасова комісія не 
вбачає достатніх підстав для надання одноразової допомоги, вона може 
витребувати від заявника додаткові документи, що не передбачені цим 
Положенням.   

 
 
 



3. Заключні положення 
 

 Відповідальність за повноту та достовірність доданих до заяви документів 
несе заявник. 

 
 У випадку, якщо під час розгляду заяви комісією встановлено, що 
заявником надано документи, які містять недостовірні відомості та у випадку 
надання до заяви неповного переліку документів, комісія відмовляє у наданні 
одноразової допомоги. 
 
 
 

Керуючий справами виконкому      Д.С. Геворкян 



Додаток 2  
до рішення виконкому 

від 20.07.11 № 274 
 

СКЛАД 
тимчасової комісії з питань надання одноразової допомоги  

на встановлення індивідуальної (автономної) системи електричного  
опалення на території м. Ужгорода 

 
 

Семаль Віталій Юрієвич 
 
 
Костенчук Анатолій Олександрович 
 
 
 
 
 
 
Куберка Марина Юріївна 
 
 
 
 
 
 
 
Біксей Андрій Борисович  
 
 
 
Куценко Ігор Миколайович 
 
Лукач Петро Михайлович 
 
 
 
 
Німенко Артем Сергійович 

 
 
 

Керуючий справами виконкому

заступник міського голови,  
голова комісії 

 
- заступник начальника 

головного управління міського 
господарства, начальник 
управління житлового 
господарства, заступник 
голови комісії 

 
- головний спеціаліст відділу 

інженерних мереж управління 
комунального господарства 
головного управління міського 
господарства, секретар комісії 

 
Члени комісії 
 

- заступник начальника 
управління праці та 
соціального захисту населення 

 
- начальник юридичного відділу 

 
- головний економіст відділу 

фінансування міського 
господарства, фінансового 
управління 

 
- юрист КП "Бюро технічної 

інвентаризації м. Ужгорода" 
 
 

Д.С.Геворкян



 


