
  П Р О Т О К О Л     № 17 
засідання постійної комісії 

з питань благоустрою, житлово-комунального 

господарства та приватизації майна комунальної власності 
 

від 23.03.2017 р.          м. Ужгород 

ПРИСУТНІ: 

 

 

 

Вереш Павло Михайлович – секретар комісії.  

Білонка Володимир Іванович;  
Варцаба Сергій Васильович;  

Якубик Іван Іванович.  

     ВІДСУТНІ:  Волошин Іван Іванович – голова комісії; 

Губкович Василь Михайлович – заступник голови 

комісії. 

Чурило Михайло Михайлович. 

    ЗАПРОШЕНІ:  Біксей С.Б. –начальник управління праці та соціального 

захисту населення; 

Граб Г.Я. – заступник начальника управління, начальник 

бюджетного відділу фінансового управління; 

Кенс О.Ю. – заступник начальника управління, 

начальник відділу доходів бюджету фінансового 

управління; 

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

господарства; 

Щербанич С.І. – начальник відділу економіки управління 

економіки та підприємництва; 

Жулинська О.А. – начальник управління правового 

забезпечення; 

Турховська А.І. – начальник відділу бухгалтерського 

обліку; 

Урста М.В. – начальник відділу програмного та 

комп’ютерного забезпечення; 

Кирлик І.К. – головний спеціаліст відділу охорони 

здоров’я.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

Обговорення проектів рішень засідання чергової 

ХІІ сесії Ужгородської міської ради VІI скликання 

 

1. (проект № 616) Про виконання Програми економічного і соціального 

розвитку міста за 2016 рік. 

СЛУХАЛИ: Щербанич С.І. представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"  одноголосно 



2.  (проект № 617 з доповненням) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

   Доповнити проект рішення наступним пунктом: 

Доповнити проект рішення наступним пунктом: 

"Гр. Лісовець Юлії Ігорівні, 1987 року народження, мешканці м. Ужгорода, 

вул. ************* (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків************) на лікування онкохворої дитини у сумі 10 000,00 грн." 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

3.  (проект № 618) Про надання грошової допомоги родинам загиблих 

учасників АТО на вирішення соціально – побутових питань. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

4.  (проект № 619) Про надання дозволу на списання основних засобів у 

міській дитячій клінічній лікарні. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

5.  (проект № 620) Про зміни до рішення ХХV сесії міської ради VІ 

скликання від 07.11.2017 № 1483. (Програма профілактики та лікування 

цукрового діабету) 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

6.  (проект № 621) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

23.12.15 № 58. (Програма впровадження системи відео спостереження). 

СЛУХАЛИ: Турховська А.І. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

7. (проект № 622) Про зміни до Програми розвитку земельних відносин у м. 

Ужгород на 2017 – 2019 роки. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним зауваженням: 



Пункт 5.3. Додатку 2 викласти в наступній редакції: 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Показники 

 

Загальна 

вартість робіт, 

тис.грн. 

Розподіл коштів по рокам, тис.грн. 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

5.3. Оформлення 

правовстановлюючих 

документів щодо 

підготовки лотів до 

проведення 

земельних торгів 

(аукціонів), в т.ч. 

кошти на оплату 

послуг виконавцям 

земельних торгів, а 

також кошти на 

виготовлення звітів 

про експерту 

грошову оцінку 

земель 

 

 

 

 

597 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

8.  (проект № 623) Про доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ 

скликання 04.02.16 р. № 89. (Програма виконання рішень судів). 

СЛУХАЛИ: Жулінська О.А. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

9.  (проект № 624) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгорода на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Щербанич С.І. представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

10.  (проект № 625 ) Про зміни до бюджету міста на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 



"ЗА" одноголосно 

11.  (проект № 626) Про зміни до рішення міської ради 09.07.2015 № 1747. 

(Про справляння місцевих податків). 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

12.  (проект № 627) Про заступника міського голови. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" -1 

"УТРИМАВСЯ"-3 

(рішення не прийнято) 

13.  (проект № 628) Про передачу приміщень у користування. (для 

розміщення бібліотек міста). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

14.  (проект № 629) Про передачу приміщення у користування. (вул. 

Керченська,7). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

15.  (проект №  630) Про передачу будівлі у користування. (вул. Гагаріна,7). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

16.  (проект № 631) Про зміни до рішення VІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 29 листопада 2016 року № 471. (Про передачу приміщень). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

17. (проект № 632) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. (аукціон). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 



За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

18.  (проект № 633) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. (вул. Перемоги, 23а). 

19.  (проект № 634 ) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. (вул. Руська, 38). 

20.  (проект № 635) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. (вул. Ольбрахта, б/н). 

21.  (проект № 636) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. (пл. Театральна, 7а) 

22.  (проект № 637) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. (пл. Театральна, 7а). 

23.  (проект № 638) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. (вул. Грибоєдова, 3) 

24.  (проект № 639) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. (вул. Маресьєва, 9а) 

25.  (проект № 640) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. (пр. Свободи, 31) 

26.  (проект № 641) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178.(вул. Небесної Сотні (Уральська), 

4) 

27.  (проект № 642) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. (пл. Театральна, 7а) 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проекти рішень. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

28.  (Проекти рішень  №№ 643 - 657) щодо питань землевпорядкування.  

СЛУХАЛИ: Члени комісії поставили на голосування проекти рішень пакетом.   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проекти рішень  до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

29. (проект № 658) Про скасування п. 2.999, п.2.100, п.101 рішення 

Ужгородської міської ради № 1507 від 07 листопада 2014 року «Про 

надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

30.  (проект № 659 з доповненням) Про затвердження положень про 

структурні підрозділи Ужгородської міської ради 

СЛУХАЛИ: Воловар М.В. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 



"ЗА" – одноголосно 

31.  (проект № 660 з доповненням) Про доповнення до рішення VІІІ сесії 

міської ради VІІ скликання 29.11.2016 року № 441. (План підготовки 

регуляторних актів). 

СЛУХАЛИ: Жулінська О.А. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

32.  (проект № 661) Про звернення депутатів Ужгородської міської ради до 

Кабінету Міністрів України щодо підготовки відповідної нормативної 

бази та роз’яснення утворення госпітальних округів. 

СЛУХАЛИ: Ігнат О.В.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

33.  (проект № 662) Про прийняття земельної ділянки в комунальну 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

34.  (проект № 663) Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2016-2017 роки. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

 

Секретар комісії  П. Вереш  

 


