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Чопська міська рада

Інформаційний бюлетень

Шановні мешканці міста
Чоп!
Вітаємо Вас із прийдешнім
Новим роком!
Сьогодні у минуле відходить
ще один рік, сповнений надій і тривог, перемог та складних випробувань, здолання перешкод та здійснення планів. 2016 рік збагатив нас
новим досвідом, згуртував і дав поштовх у майбутнє. Тож нехай і 2017
рік стане сприятливим для втілення всіх благих починань на користь
громади міста.
Напередодні новорічного свята існує традиція загадувати бажання і вірити, що вони обов’язково здійсняться. Тож від усієї
душі зичимо Вам, аби 2017 рік був
прихильнішим до нас та до наших
родин і приніс нашій країні довгоочікуваний мир.

Chop-rada.gov.ua

Привітання з Новим роком!

Усім мешканцям Чопа бажаємо міцного здоров’я, безмежного
щастя, родинного добробуту й затишку, незламного духу, життєвих
гараздів та статків, бадьорого на-

строю і творчої наснаги, прихильності долі та Божого благословення!
Гарних свят та хорошого настрою!

Чопська міська рада затвердила бюджет на 2017 рік

23 грудня 2016 року відбулося засідання 18 сесії Чопської міської ради
VII скликання.
До порядку денного було підготовлено та обговорено 12 проектів рішень сесії.На цій сесії. міські
обранці затвердили міський бюд-

жет на 2017 рік, Програми соціально-економічного розвитку м. Чоп
на 2017 рік, підтримки діяльності
громадської організації „Клуб
пенсіонерів Товариства Угорської
Культури міста Чоп” на 2017-2019
рік, забезпечення професійного
захисту адвокатами інтересів територіальної громади міста Чоп,
Договір про передачу коштів медичної субвенції. Також на сьогоднішньому засіданні були внесені
зміни до міських цільових Програм «Екологія на 2016- 2020 роки»
і «Питна вода 2006-2020 роки», з
встановлення та облаштування
дитячих майданчиків на прибу-

динкових територіях у м. Чоп на
2016 -2019 роки, до Положення про
оренду окремих конструктивних
елементів благоустрою для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення, до міського бюджету на
2016 рік. Також було затверджено
2 рішення щодо земельних питань.
Наостанок Чопський міський
голова привітав усіх із Різдвом
Христовим та прийдешнім Новим
роком, а секретар міської ради нагадав про обов’язкове електронне
декларування для депутатів у 2017
році.
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ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вісімнадцята сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ

від 23 грудня 2016 року № 5 «Про міський бюджет на 2017 рік»

Відповідно до п.23 ч.1 статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, міська рада
вирішила:
1. Визначити на 2017 рік:
- доходи міського бюджету у
сумі 75 758,98 тис. грн., в тому числі
доходи загального фонду міського
бюджету 73 888,30 тис. грн., доходи
спеціального фонду міського бюджету 1 870,68 тис. грн. у тому числі
бюджету розвитку 55,00 тис. грн.
згідно з додатком № 1 цього рішення;
- видатки міського бюджету у
сумі 75 758,98 тис. грн, у тому числі
видатки загального фонду бюджету – 68 773,30 тис. грн. та видатки
спеціального фонду бюджету – 6
985,68 тис. грн. згідно з додатком №
2 цього рішення;
- профіцит загального фонду
міського бюджету у сумі 5 115,00
тис. грн., згідно з додатком № 4 цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду
міського бюджету у сумі 5 115,00
тис. грн. згідно з додатком № 4 цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на
2017 рік у розрізі відповідальних
виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 68 773,30 тис. грн. та
спеціальному фонду 6 985,68 тис.
грн. згідно з додатком № 3 до цього
рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів
міського бюджету у сумі 100,00
тис. гривень.
4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.
Затвердити розподіл медичної
субвенції з державного бюджету на
2017 рік м. Ужгород в сумі 450,00

тис. грн. для надання послуг з охорони здоров’я населенню міста
Чоп.
5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких
буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.
6. Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету у
сумі 100,00 тис. гривень.
7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального
фонду міського бюджету на 2017
рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників
бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та
перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами
харчування;
- оплата комунальних послуг
та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим
бюджетам;
- забезпечення інвалідів технічними та іншими - асобами реабілітації, виробами медичногопризначення для індивідуального
користування;
- оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів
культури.
8. Затвердити в складі видатків
міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 7 611,534 тис. грн. згідно
з додатком № 7 до цього рішення.
Установити, що фінансування
видатків, визначених додатком 7,
проводиться згідно з програмами,
що затверджені рішеннями міської
ради.
9. Відповідно до статей 43 та 73
Бюджетного кодексу України надати право міському голові отриму-

вати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики
на покриття тимчасових касових
розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених
видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду
за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних
умовах без нарахування відсотків
за користування цими коштами
з обов'язковим їх поверненням
до кінця поточного бюджетного
періоду.
10. Відповідно до статті 16
Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового
управління Чопської міської ради
в межах поточного бюджетного
періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово
вільних коштів міського бюджету
на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Розпорядникам коштів
міського бюджету забезпечити
в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці
працівників бюджетних установ,
відповідно до встановлених законодавством України умов оплати
праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову
енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити
ліміти споживання енергоносіїв у
натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи
з обсягів відповідних бюджетних
асигнувань.
12. Установити, що до доходів
загального фонду міського бюджету на 2017 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
13. Установити, що джерелами

формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік
у частині доходів є надходження,
визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.
14. Установити, що джерелами
формування спеціального фонду
міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження,
визначені статтею 71 Бюджетного
кодексу України.
15. Надати право міському
голові за погодженням із постійною комісією з питань бюджету
та економічного розвитку у період
між пленарними засіданнями сесій
міської ради:
15.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки,
кредитування та джерела фінансування міського бюджету, здійснювати протягом 2017 року розподіл
та перерозподіл обсягів субвенцій
і дотацій з Державного бюджету
України та обласного бюджету, виходячи з фактично нарахованих
обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог, фактично виконаних
робіт, відповідно до змін, внесених
законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями обласної ради.
15.2. Вносити зміни до видат-

ків за головними розпорядниками
коштів міського бюджету на 2017
рік у разі, якщо після прийняття рішення про міський бюджет повноваження на виконання функцій
або надання послуг, на яке надано
бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від
одного головного розпорядника
бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних
коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і
застосовується для виконання тих
самих функцій чи послуг іншим
головним розпорядником міського
бюджету, якому це доручено.
15.3. За обґрунтованим поданням головних розпорядників
бюджетних коштів вносити зміни
до переліку об’єктів та обсягів їх
фінансування, капітальний ремонт,
будівництво або реконструкція
яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, відповідно
до проектно-кошторисних документацій, до назв об’єктів та робіт,
видатки на які передбачені в міському бюджеті на 2017 рік.
15.4. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів
перерозподіляти видатки за бюджетними програмами, у тому числі

обсяги регіональних програм.
16. Установити, що в процесі
виконання міського бюджету перерозподіл видатків за економічною
класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному
та спеціальному фондах міського
бюджету здійснюється фінансовим
управлінням за обґрунтованим поданням головного розпорядника
коштів.
17. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
18. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету
та економічного розвитку міської
ради (Русин В.І.).
19.
Рішення
набирає
чинності з 1 січня 2017 року.
Міський голова

В. Самардак

З додатками до рішення № 5
від 23.12.2016 року «Про міський
бюджет на 2017 рік» можна ознайомитися на офіційному сайті
Чопської міської ради за посланням:
http://chop-rada.gov.ua/wp-content/
uploads/2016/12/18-----------.zip

Проект з будівництва міського підземного
водозабору в парку отримав позитивний висновок
державної будівельної експертизи

Останній тиждень 2016 року
приніс у Чопську міську раду звістку про те, що проект «Будівництво
водозабору на підземних свердловинах по вул. Миру в м. Чоп» отримав
позитивний висновок державної будівельної експертизи. Що це реально значить і що буде далі? Загалом
місто Чоп має можливість будівництва альтернативного джерела водопостачання: отримання питної
води з підземних свердловин.
Що далі? Найперше, що необхідно зробити — це забезпечити
коштами будівництво цього водозабору. Загальна вартість будівни-

цтва та облаштування сучасними
європейськими системами очищення води з підземних свердловин складає понад 19 мільйонів
гривень, що на сьогодні є значними
коштами, яких у казні Чопа немає.
На грудневій сесії міської ради у
бюджеті 2017 року депутати уже
передбачили 1,5 мільйона гривень,
але це лише маленька частина від
всіх потрібних проекту коштів.
Для
повноцінного будівництва
потрібна підтримка держави у вигляді субвенцій із державного та
обласного бюджетів або залучення
коштів грантових європейських
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програм. Необхідно використати
всі можливості та докласти максимальні зусилля для втілення проекту в життя.
Наступним кроком при наявності фінансування буде проведення тендеру, що допоможе з визначенням генпідрядника.
Проблема міського питного водопостачання є загальною і
вирішувати її потрібно спільними
зусиллями, тому ні партійна, ні
конфесійна різноманітність немає
бути на заваді об’єднання містян
навколо цього питання.
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13 січня у Чопі колядуватимуть!
Минулого року у місті започаткувалася хороша традиція: колядувати та шедрувати на свято
Василя. І, сподіваємося, що такий
загальноміський захід, який об’єднує
вірян нашого багатоконфесійного
Чопа разом, стане звичним й бажаним святом.
У переддень Старого Нового

Для роботи КП “Водоканал Чоп”
придбали гідродинамічну машину
Відповідно до рішення сесії
Чопської міської ради від 9 грудня
для дієвої роботи комунального підприємства “Водоканал Чоп” була
придбана переносна гідродинамічна
машина RIDGID KJ-3100 в комплекті для прочистки мереж водовідведення.
Покупка такої установки допоможе промивати каналізаційні
труби від засмічення, утворених
жиром, милом та іншими відкладеннями. Крім того, тепер відпадає
потреба замовляти відповідну техніку з Ужгорода.

року, 13 січня, о 14.00 год. поблизу
міської ялинки запрошуємо вихованців шкіл, садочку, представників організацій та всіх релігійних
громад міста у теплому колі поколядувати та повіншувати на щасливий 2017 рік.
Приходьте, буде весело!
шийки матки, використовувати для
розрізання м’яких тканин тощо.
Аби лікарі могли приїхати на
виклики пацієнтів до них додому
рішенням сесії міської ради був
переданий у користування автомобіль. Для стабілізації роботи
персоналу придбана оргтехніка.
Крім того, для збереження коштів
за теплопостачання встановлено
лічильник тепла, котрий допоміг
суттєво зекономити кошти.
Варто зазначити, що триває
укомплектування штату лікарів, і
після його остаточного утвердження, інформація буде оновлена на
сайті міської ради.

Для Чопської міської лікарні закупили
нове обладнання
З 1 вересня Чопська міська
лікарня почала повністю надавати
медичну допомогу. І для її ефективної роботи було закуплено медичне обладнання: високочастотний
електрохірургічний електрокоагулятор, центрифуга лабораторна,
термостат електричний сухоповітряний.
Центрифуга необхідна для проведення аналізів крові: розділення

крові на фракції і отримання сироватки потрібна для аналізів. Термостат — апарат, який підтримує
сталу температуру при лабораторному дослідженні крові. Електрокоагулятор використовується в
хірургії, стоматології та косметології. За його допомогою можна видаляти доброякісні новоутворення
(родимки, бородавки, папіломи
тощо), рубці, проводити конізацію

Термостат електричний сухоповітряний

Високочастотний електрохірургічний
електрокоагулятор

Центрифуга лабораторна

Засновник — Чопська міська
рада Закарпатської області,
89502, м. Чоп, вул. Берег, 2 (2-й
поверх)
Реєстраційне свідоцтво — ЗТ
№458/50Р
Розповсюжується безкоштовно
Наклад — 300 прим.
Номер
надруковано
в
ТОВ «Ліра»
Відповідальний
за
випуск:
Пилип М.В.
Цю та іншу інформацію з життя
громади міста Чоп читайте на
сайті Chop-rada.gov.ua

