
ПРОТОКОЛ № 74 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 24.02.2017          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Пономарьов С.Б. – голова комісії; 

Любар В.М. – заст. голови комісії;  

Прозор Є.І. – секретар комісії;  

Афанасьєва О.В., Бабидорич В.В. – члени комісії;  

ВІДСУТНІ:  
Шевчук Г.В. Козак В.А.  

ЗАПРОШЕНІ: 

Гах Л.М. – начальник фінансового управління; 

Пайда О.В. – в.о. директора департаменту міського господарства; 

Травіна О.В. – начальник управління економіки та підприємництва; 

Біксей А.Б. – начальник управління праці та соціального захисту населення; 

Жулінська О.А. – начальник управління правового забезпечення; 

Воловар М.В. – начальник відділу кадрової роботи, нагород та спец роботи; 

Зима І.В. – начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи; 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Олексіюк С.М. – директор міського центру зайнятості населення; 

Карташов С.О. – директор КП «Водоканал м. Ужгорода». 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

Обговорення проектів рішень чергової ХІ сесії міської ради. 

 

1. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 591 з 

доповненнями «Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста та зміни до рішення Х сесії міської ради V скликання 

26.01.2017 № 548». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення № 592 «Про 

Програму підтримки та партнерства між Ужгородською міською радою та 

суб’єктами малого і середнього бізнесу на 2017 – 2018 роки». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: Зима І.В. представила проект рішення № 593 «Про 

комплексну Програму матеріально – технічного забезпечення військових 
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формувань та удосконалення цивільного захисту населення на 2017 – 2018 

роки». Просила підтримати наступні зауваження до проекту: 

1. Пункт 3 проекту рішення доповнити словами «Закарпатський 

обласний військовий комісаріат». 

2. У Розділі «Паспорт Програми» по тексту доповнити слова 

«Закарпатський обласний військовий комісаріат». 

3. Розділ «Загальні положення після слів «Ужгородському об’єднаному 

міському військовому комісаріату» доповнити текстом 

«Закарпатському обласному військовому комісаріату (далі військові 

комісаріати)». 

4. У Додатку 1 проекту рішення у розділах Програми по тексту слова 

«Ужгородський ОМВК» замінити на «військові комісаріати». 

5. Розділ «Обґрунтування шляхів та заходів Програми» після слів 

«антитерористичної операції» доповнити реченням «Військові формування, 

військові комісаріати, рятувальні загони забезпечують своєчасне та якісне 

виконання заходів Програми, несуть відповідальність за ефективне і 

раціональне використання бюджетних коштів». 

ВИРІШИЛИ: 1.  Розділ «Обґрунтування шляхів та заходів Програми» після 

слів «антитерористичної операції» доповнити реченням «Військові 

формування, військові комісаріати, рятувальні загони забезпечують 

своєчасне та якісне виконання заходів Програми, несуть відповідальність за 

ефективне і раціональне використання бюджетних коштів». 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: Олексіюк С.М. представив проект рішення № 594 «Про 

доповнення до Програми зайнятості населення м. Ужгорода на період до 

2017 року». 

ВИРІШИЛИ: 1. Вилучити з додатку до проекту рішення пункт 4 «КП 

«ЖРЕР № 8» та доповнити КП «Парк культури та відпочинку «Боздоський». 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6. СЛУХАЛИ: Жулінська О.М. представила проект рішення № 595 «Про 

доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 04.02.16 р. № 89». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7. СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 597 «Про 

Програму встановлення автономного електричного опалення у м. Ужгород на 

2017 рік». 



 3 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8. СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 598 «Про 

зміни до Програми охорони навколишнього природного середовища міста 

Ужгород на 2016 – 2017 роки». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9. СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 599 «Про 

зміни до Програми реконструкції та капітального ремонту мережі 

зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017 – 2020 роки». 

ВИСТУПИЛИ: Любар В.М., Афанасьєва О.В., Прозор Є.І. 

ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

2. Доручити департаменту міського господарства розглянути можливість 

включення до зазначеної цільової програми наступні вулиці: Томчанія, 

Механізаторів, Рильського та внутрішньо квартальне освітлення пр. Свободи, 

39-45. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10. СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 600 «Про 

зміни до комплексної Програми відновлення історичного центру м. 

Ужгорода на 2017 – 2020 роки».  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

11. СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 601 «Про 

зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 10.03.2016 р. № 135 

(Програма кап. ремонту житлового фонду)». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

12.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 602 «Про 

зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 2015 – 2017 роки». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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13.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 603 з 

доповненням «Про зміни до Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств міста Ужгород на 2016 – 2017 роки». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

14.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 604 «Про 

доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ скликання 21 квітня 2016 

року № 178». 

ВИСТУПИЛИ: Пономарьов С.Б. повідомив присутніх, що відповідно до 

вимог чинного законодавства утримається від обговорень та не буде брати 

участі в голосуванні за проект рішення, оскільки має конфлікт інтересів. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «не голосував» - 1. 

15.  СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення № 605 «Про 

зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 

рік.» 

ВИСТУПИЛИ: Прозор Є.І. просив передбачити в Програмі кошти в сумі 

500,0 тис. грн. для ремонту спортивного майданчика по пр. Свободи,20. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з урахуванням висловленої пропозиції.. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

16.  СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 606 «Про зміни 

до бюджету міста на 2017 рік». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

17.  СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 607 «Звіт про 

виконання бюджету міста за 2016 рік». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

18.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 608 «Про 

передачу приміщення у користування». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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19.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 609 «Про 

передачу об’єкта». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

20.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 610 «Про 

передачу об’єкта». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

21.  СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення № 611 «Про зміни 

до Положення про залучення коштів фізичних та юридичних осіб на 

розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури міста». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

22.  СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення № 612 «Про 

внесення доповнень до рішення ІХ сесії міської ради V скликання від 21 

березня 2008 р. № 654». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

23.  СЛУХАЛИ: Воловар М.В. представила проект рішення № 613 «Про 

затвердження структури апарату ради та виконавчих органів ради, їх 

загальної штатної чисельності». Просила підтримати наступні зауваження: 

1. Пункти 3.1.1., 3.2.1 і Пункт 4 проекту рішення вилучити; 

2. Пункт 3.2. Утворити: проекту рішення доповнити пунктом «Відділ 

взаємодії з правоохоронними органами та запобігання і протидії 

корупції»; 

3. Пункт 2 проекту рішення викласти в наступній редакції: «Затвердити 

чисельність апарату та виконавчих органів Ужгородської міської ради 

у кількості 300 штатних одиниць»; 

4. Пункт 3.3. проекту рішення доповнити наступним підпунктом:«- відділ 

кадрової роботи, нагород та спецроботи на служба персоналу та 

спецроботи»; 

5. У Пункті 3.4. проекту рішення вилучити підпункт «відділ кадрової 

роботи, нагород та спецроботи»; 

6. У Додатку 1 проекту рішення у назві «Структура та загальна 

чисельність апарату міської ради і виконавчих органів» вилучити слова 

«та загальна чисельність»; 
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7. У Додатку 1 проекту рішення у частині ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ назву 

посади «Заступник міського голови, керуючий справами виконкому» 

замінити на «Керуючий справами виконкому»; 

8. У Додатку 1 проекту рішення у частині ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ назву 

«Відділ кадрової роботи, нагород та спецроботи» замінити на «Служба 

персоналу та спецроботи»; 

9. Додаток 1 проекту рішення у частині ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ 

доповнити текстом наступного змісту: «Відділ взаємодії з 

правоохоронними органами та запобігання і протидії корупції»; 

    10. Додаток 2 проекту рішення вилучити. 

ВИРІШИЛИ: 1. Назву Департаменту містобудування, архітектури та 

земельних ресурсів викласти у редакції «Департамент містобудування та 

архітектури» і не включати до його складу відділ землекористування. 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 614 «Про зміни до рішення ХLІV 

сесії міської ради ІV скликання від 16.09.2005 № 646». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

11.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 615 «Про звернення депутатів». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

12.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 577 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Заст. голови комісії        В.Любар 

 

 

Секретар комісії         Є.Прозор 


