
П Р О Т О К О Л  № 18 
засідання постійної комісії 

з питань благоустрою, житлово-комунального 

господарства та приватизації майна комунальної власності 
 

від 13.04.2017 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

 

Білонка Володимир Іванович;  
Варцаба Сергій Васильович;  

Якубик Іван Іванович;  

Вереш Павло Михайлович – секретар комісії.  

     ВІДСУТНІ:  Волошин Іван Іванович – голова комісії; 

Губкович Василь Михайлович – заступник голови 

комісії.  

Чурило Михайло Михайлович. 

    ЗАПРОШЕНІ: Бабидорич В.І. – заступник директора ДМГ.  

Представник ОСББ вул. Минайська, 14; 

Представник ОСББ вул. Грушевського, 63, 65, 67; 

Представник ОСББ пров. Приютський, 10.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

СЛУХАЛИ: У зв'язку з відсутністю голови та заступника голови комісії 

депутати запропонували обрати головуючим на сьогоднішньому засіданні 

депутата Вереша П.  

I. Про електронне звернення гр. Ганчака П.І. 07.04.17.  

СЛУХАЛИ: Головуючий ознайомив депутатів зі змістом звернення гр. Ганчака 

П.І. щодо проведення обстеження покрівель багатоквартирних будинків по вул. 

Сільвая, 5 та М.Божук, 4,6  у м. Ужгороді.  

ВИРІШИЛИ: Доручити відділу технічного нагляду департаменту міського 

господарства при можливості здійснити обстеження зазначених покрівель 

для надання висновків щодо ступеня  їх аварійності.    

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

II. Про звернення представника ОСББ провул. Приютський, 10 щодо 

ремонту покрівлі.  

СЛУХАЛИ: Представник ОСББ доповів депутатам про ситуацію, що склалася 

внаслідок перебування покрівлі  шатрового типу у вкрай аварійному стані.  

ВИРІШИЛИ: Доручити відділу технічного нагляду департаменту міського 

господарства здійснити обстеження покрівлі для надання висновків щодо 

ступеня аварійності та вартості робіт з проведення ремонту з подальшим 

винесенням питання на розгляд комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 



III. Про звернення представника ОСББ вул. Минайська, 14 щодо 

ремонту покрівлі.  

СЛУХАЛИ: Представник ОСББ доповів депутатам про ситуацію, що склалася 

внаслідок перебування покрівлі  плоского типу у аварійному стані.  

ВИРІШИЛИ: Доручити відділу технічного нагляду департаменту міського 

господарства здійснити обстеження покрівлі для надання висновків щодо 

ступеня  аварійності та вартості робіт з проведення ремонту з подальшим 

винесенням питання на розгляд комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

IV. Про звернення представника ОСББ вул. Грушевськго, 63, 65, 67 

щодо ремонту частини покрівлі.  

СЛУХАЛИ: Представник ОСББ доповів депутатам про ситуацію, що склалася 

внаслідок перебування частини покрівлі  плоского типу у аварійному стані.  

ВИРІШИЛИ: Доручити відділу технічного нагляду департаменту міського 

господарства здійснити обстеження покрівлі для надання висновків щодо 

ступеня  аварійності та вартості робіт з проведення ремонту з подальшим 

винесенням питання на розгляд комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

V. Про звернення ОСББ "Добрянського-4" 29.03.17 №01-16/403 щодо 

критичного стану дахового покриття будинку.  

СЛУХАЛИ: Члени комісії ознайомилися зі змістом листа та фотокартками 

аварійного даху.  

ВИРІШИЛИ: Доручити відділу технічного нагляду департаменту міського 

господарства здійснити обстеження покрівлі для надання висновків щодо 

ступеня  аварійності та вартості робіт з проведення ремонту з подальшим 

винесенням питання на розгляд комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

VI. Про лист управління капітального будівництва 07.04.17 №32-08/50 

щодо винесення на розгляд сесії змін до Бюджету міста та Програми 

соцекономічного розвитку за рахунок перевиконання бюджету за I-й 

квартал щодо об’єктів з будівництва та капремонту.   

СЛУХАЛИ: Юрко А.А. доповів депутатам про суть листа.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання з подальшим 

винесенням на розгляд сесії міської ради.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

VII. Про лист департаменту міського господарства 04.04.17 

№24.01.10/786 щодо передбачення в Бюджеті міста коштів на реалізацію 

заходів цільових бюджетних програм у 2017 році в розрізі об’єктів.  

ВИСТУПИЛИ: Члени комісії  зауважили, що перелік вказаних об’єктів з 

незрозумілих підстав вже більше тижня опублікований департаментом міського 

господарства у вигляді проекту рішення на сайті міської ради без попереднього 



розгляду та надання висновків ні комісією з питань благоустрою…, ні комісією 

з питань бюджету. Тому, враховуючи вищенаведене, комісія висловлює 

зауваження департаменту міського господарства з метою недопущення такої 

ситуації у майбутньому, а саме внесення об'єктів у проект рішення без 

рекомендацій комісій.    

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

Секретар комісії     П. Вереш 

 


