
П Р О Т О К О Л  № 31 
засідання постійної комісії 

з питань благоустрою, житлово-комунального 
господарства та приватизації майна комунальної власності 

 
від 21.06.2018 р.          м. Ужгород 

 
ПРИСУТНІ: 

 
 

 

Губкович Василь Михайлович – заступник голови 
комісії;  
Вереш Павло Михайлович – секретар комісії; 
Білонка Володимир Іванович;  
Пацкан Дмитро Сергійович; 
Варцаба Сергій Васильович – члени комісії. 

     ВІДСУТНІ:  Волошин Іван Іванович – голова комісії; 
Борисенко Олександр Олександрович.  
Якубик Іван Іванович. 
Чурило Михайло Михайлович. 
 

    ЗАПРОШЕНІ: Франчук І.З.  – заступник начальника управління праці та 
соціального захисту населення; 
Гибало Л.В. – начальник ДФСУ у м. Ужгороді 
Закарпатської області; 
Яцків О.І. – заступник директора департаменту міського 
господарства; 
Гах Л.М. – начальник департаменту фінансів та 
бюджетної політики; 
Кенс О. – заступник директора департаменту фінансів та 
бюджетної політики; 
Щербанич С.  – начальник відділу економіки управління 
економіки та стратегічного планування; 
Пекар В.І.  –  начальник управління правового  
забезпечення; 
Решетар В.В. –начальник відділу охорони здоров’я; 
Квіт В.В. – заступник начальника управління 
містобудування та архітектури; 
Воловар М.В. – начальник служби персоналу та спец 
роботи; 
Білас В. – головний спеціаліст відділу міжнародних 
грантових програм та інновацій; 
Савко М. – заступник начальника УКБ; 
Представник ГО "Барбос".  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 



І. Обговорення проектів рішень чергової ХХIV сесії Ужгородської міської 
ради VІI скликання. 

II. Про розгляд листів департаменту міського господарства.  
 
 

І. Обговорення проектів рішень чергової ХХIV сесії Ужгородської міської 
ради VІI скликання. 

 
1. (проект № 1115) Звіт про виконання бюджету м. Ужгород за січень – 

березень 2018 року. 
СЛУХАЛИ: Гах Л.М., Кенс О.  представили проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

2.  (проект № 1116) Про місцеві податки та збори. 
СЛУХАЛИ: Гах Л.М., Кенс О.  представили проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

3.  (проект № 1117) Про надання пільги. (Державна прикордонна служба) 
СЛУХАЛИ: Гах Л.М., Кенс О.  представили проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії з наступними критичними зауваженнями:  

1. Доповнити проект рішення пунктом 2 наступного змісту:  
"2. Встановити наступні ставки податку за земельні ділянки, нормативну 

грошову оцінку яких проведено, у відсотках від їх нормативної грошової 
оцінки у таких розмірах: 

2.1. органів державної влади та органів місцевого самоврядування, органів 
прокуратури, закладів, установ та організацій, спеціалізованих санаторіїв для 
реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військових формувань, 
утворених відповідно до законів України, Збройних Сил України та Державної 
прикордонної служби України, які повністю утримуються за рахунок коштів 
державного бюджету або місцевих бюджетів, - 0,01; 

2.2. дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів незалежно від їх 
підпорядкованості, у тому числі дитячих санаторно-курортних та оздоровчих 
закладів, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, - 0,01; 

2.3. благодійних організацій, створених відповідно до закону, діяльність 
яких не передбачає одержання прибутків, - 0,01; 

2.4. державних підприємств, організацій, установ та закладів, яким указом 
Президента України надано статус національних та які здійснюють діяльність із 
організації конгресів і торговельних виставок (клас 82.30 група 82.3 КВЕД ДК 
009:2010) - 0,01. 



2.5. державних підприємств,  які не підлягають приватизації відповідно до 
закону - 0,01. 

2.6. на праві постійного користування громадських організацій інвалідів 
України, їх підприємств (об'єднань), установ та організацій - 1,0." 
2. Пункт 2 вважати пунктом 3. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

4.  (проект № 1118) Про зміни до рішення міської ради 09.07.2015 № 1747 
«Про справляння в м. Ужгород місцевих податків і зборів». 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М., Кенс О.  представили проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

5.  (проект № 1119) Про зміни до рішень міської ради від 03.06.2011 № 178, 
від 09.12.2011 № 332. (Положення про цільовий фонд) 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М., Кенс О.  представили проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

6.  (проект № 1120) Про створення житлового фонду соціального 
призначення. 

СЛУХАЛИ: Франчук І.З. представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

7.  (проект № 1121 з доповненням) Про надання грошової допомоги 
малозабезпеченим мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Франчук І.З. представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії з наступним критичним зауваженням:  
Доповнити проект рішення наступними пунктами: 

1.47  Гр. Афанасьєвій Ганні Іванівні, 1958 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. Василя Комендаря, 50/518 (реєстраційний номер облікової 
картки 2137407265) пенсіонер по віку, онкохвора, потребує кошти на 
проходження курсу хіміотерапії. Надати кошти у сумі 5000 грн.; 

1.48 Гр. Моравській Ользі Олексіївні, 1948 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. Закарпатська, 28/8 (реєстраційний номер облікової картки 
1776019809) пенсіонер по віку, потребує допомоги на лікування онука 
Моравського Олексія Тарасовича, 27.08.2003 р/н, який перебуває на обліку в 
Київському інституті отоларингології. Надати кошти у сумі 5000 грн.; 

1.49 Гр. Рис Степану Петровичу, 1949 року народження, мешканцю м. 
Ужгород, вул. Романа Шухевича, 10а/25 (реєстраційний номер облікової картки 



1991016773) пенсіонер по віку, хворіє на вроджену ваду правої нирки, потребує 
лікування і придбання ліків. Надати кошти у сумі 5000 грн. 
 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

8.  (проект № 1122 з доповненням) Про зміни до рішень сесії. 
СЛУХАЛИ: Франчук І.З. представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

9.  (проект № 1123) Про Програму співпраці Ужгородської міської ради та 
управління Державної казначейської служби України у м. Ужгороді 
Закарпатської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних 
коштів на 2018 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Гибало Л.О.  представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

10.  (проект № 1124) Про зміни до Програми підтримки підрозділів УСБУ в 
Закарпатській області на 2018 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Штефуца В.  представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

11.  (проект № 1125) Про зміни до Програми розвитку транскордонного 
співробітництва та підтримки імплементації проектів міжнародної 
технічної допомоги в м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Білас В. представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

12.  (проект № 1126) Про зміни до рішення ІХ сесії міської ради VІІ 
скликання міської ради VІІ скликання 22 грудня 2016 року № 501. 
(Програма відпочинку та оздоровлення дітей). 

СЛУХАЛИ: Василиндра О. представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

13.  (проект № 1127) Про зміни до Програми підготовки до продажу 
земельних ділянок на 2018 – 2020 роки. 



СЛУХАЛИ: Яцків О. представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

14.  (проект № 1128) Про зміни до Програми реконструкції та капітального 
ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017 – 2020 
роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О. представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

15.  (проект № 1129) Про зміни до Програми фінансової підтримки 
комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О. представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

16.  (проект № 1130) Про зміни до Програми капітального ремонту 
житлового фонду у м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О. представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

17.  (проект № 1131) Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 
2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О., Савко М.,  представили проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 
У Додатку 6 до Програми доповнити перелік об’єктів та передбачити 

обсяг фінансування згідно з даними таблиці: 
тис. грн. 

Види робіт відповідно до Програми  КПКВК 

К
Е

К
В

 

Зміни 

Реконструкція міських шляхів 1217442 3142 299 171,00  
перехрестя вул. Фединця та пл. Корятовича 
з влаштуванням кругового руху 1217442 3142 299 171,00  



    

Капітальний ремонт міських шляхів 1217442 3132 -1 050 000,00  
вул. Львівська 1217442 3132 -1 050 000,00  
Капітальний ремонт 
внутрішньоквартальних територій 1216030 

3132 
550 000,00  

вул. Заньковецької,25-Сечені,50 1216030 3132 550 000,00  
 

Кошти у сумі 500,00 тис. грн. розподілити Управлінню капітального 
будівництва на капітальний ремонт благоустрою території із влаштуванням 
додаткового входу в будівлю ЗОШ І-ІІІ ст.№6 ім. В. С. Гренджі-Донського по                
вул. Польова,22. 

Крім того збільшити обсяг фінансування без зміни до Програми 
благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки», а саме: 

Види робіт відповідно до Програми  

К
од

 зг
ід

но
 з 

К
Е

К
В

 (д
ля

 
бю

дж
ет

ни
х 

ко
ш

ті
в)

 

Зміни 

1 2 4 
Поточний ремонт міських шляхів 2240 +1 000 000,00  
Загальний фонд 2240 +1 000 000,00  

 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 
18.  (проект № 1132 з доповненням) Про зміни до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік. 
СЛУХАЛИ: Щербанич С. представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії з наступним критичним зауваженням:  
        У додатку 2 “Показники будівництва, реконструкції та капітального 
ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів на 2018 рік” збільшити 
обсяг фінансування на капітальний ремонт благоустрою території із 
влаштуванням додаткового входу в будівлю ЗОШ I-III ступенів №6 ім. В.С. 
Гренджі-Донського по вул. Польова, 22 – 500,0 тис. грн. (кошти міського 
бюджету). 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

19.  (проект № 1133 ) Про зміни до бюджету міста на 2018 рік. 
СЛУХАЛИ: Кенс О., Гах Л.  представили проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії з наступним критичним зауваженням:  



Внести наступні зміни до проекту рішення міської ради "Про зміни до 
бюджету міста на 2018 рік" : 
 1.  Зменшити обсяг резервного фонду міського бюджету у 2018 році на 
1 299 171 грн. 
 2. По головному розпоряднику департамент фінансів та бюджетної 
політики по  коду ТПКВКМБ 3718700 «Резервний фонд» зменшити обсяг 
резервного фонду міського бюджету  на 1 299 171 грн. 
 3.  По головному розпоряднику департаменту міського господарства 
збільшити бюджетні призначення в сумі 1 299 171 грн. по коду ТПКВКМБ 
1217440 «Утримання та розвиток транспортної інфраструктури» та по коду 
ТПКВКМБ 1217442 «Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної 
інфраструктури» по Програмі  благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки 
всього в сумі 1 299 171 грн., з них: 

по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 1 000 000 грн.; 
по коштах переданих із загального фонду до спеціального фонду 

бюджету розвитку в сумі 299 171 грн. по об’єкту «Реконструкція перехрестя 
вул. Фединця та пл. Корятовича з влаштуванням кругового руху». 
 4. По головному розпоряднику управлінню капітального будівництва 
збільшити бюджетні призначення (капітальні видатки) спеціального фонду 
бюджету розвитку в сумі 500 000 грн. по коду ТПКВКМБ 1511020 «Надання 
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами». 

5. По головному розпоряднику департаменту міського господарства: 
зменшити бюджетні призначення в сумі 1 050 000 грн. по коду 

ТПКВКМБ 1217440 «Утримання та розвиток транспортної інфраструктури» та 
по коду ТПКВКМБ 1217442 «Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури» по Програмі  благоустрою міста Ужгород на 
2018-2022 роки; 
збільшити бюджетні призначення (капітальні видатки) спеціального фонду 
бюджету розвитку в сумі 550 000 грн. по коду ТПКВКМБ 1216030 «Організація 
благоустрою населених пунктів» по Програмі  благоустрою міста Ужгород на 
2018-2022 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

20.  (проект № 1134) Про реорганізацію комунального закладу 
«Ужгородський міський центр первинної медико – санітарної допомоги» 
шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство 
«Ужгородський міський центр первинної медико – санітарної допомоги». 

СЛУХАЛИ: Решетар В. представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

 



21.  (проект № 1135) Про створення комунального підприємства 
«Ужгородська Муніципальна Енергосервісна Компанія» Ужгородської 
міської ради. 

СЛУХАЛИ: Яцків О. представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

22. (проект № 1136) Про передачу об’єкта. (водопровідна мережа по вул. 
Погорєлова) 

СЛУХАЛИ: Яцків О. представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

23.  (проект № 1137) Про передачу об’єкта. (насосна станція по вул. 
Антонівській – Анкудінова). 

СЛУХАЛИ: Яцків О. представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

24.  (проект № 1138) Про передачу приміщень у користування. (пл. 
Жупанатська,3) 

СЛУХАЛИ: Яцків О. представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

25.  (проект № 1139) Про зміни до рішень ХХVІІ сесії міської ради VІ 
скликання 09.04.2015 № 1680, 27.08.2015 № 1791. (БК «Моноліт»). 

СЛУХАЛИ: Яцків О. представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

26.  (проект № 1083) Про затвердження містобудівної документації. (вул. 
Перемоги, Бобяка, Володимирська, Драгоманова). 

СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

27.  (проект № 1082) Про затвердження містобудівної документації. ( вул. 
Електрозаводська, Шумна, Другетів, Айвазовського, Панькевича). 



СЛУХАЛИ: Квіт В.В.  представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

28.  (проект № 1140) Про затвердження містобудівної документації. (вул. 
Приладобудівників, Бобяка, Перемоги та межа міста). 

СЛУХАЛИ: Квіт В.В.  представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

29.  (проект № 1141) Про затвердження містобудівної документації. (вул. 
Загорська, Мінська, Теліги та Саксаганського). 

СЛУХАЛИ: Квіт В.В.  представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

30.  (проект № 1142) Про розроблення містобудівної документації.  
СЛУХАЛИ: Квіт В.В.  представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

31.  (проект № 1158) Про викуп земельних ділянок, які перебувають у 
власності фізичних осіб для суспільних потреб. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.   представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

32.  (проект № 1159) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 
10.03.2016 року № 119. (Про затвердження містобудівної документації). 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.   представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

33.  (проект № 1160) Про зміни та доповнення до рішення ХVІІ сесії міської 
ради VІІ скликання 09.11.2017 року № 797. (Програма сприяння 
виконанню рішень судів). 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.   представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  



За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

34.  (проект № 1161) Про реформування друкованого засобу масової 
інформації «Ужгород» та редакції газети «Ужгород». 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.   представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

35.  (проект № 1162) Про комітет місцевого самоврядування «Доманинці». 
СЛУХАЛИ: Пекар В.І.   представив проект рішення, доповів про наявні скарги 
мешканців мікрорайону.   
СЛУХАЛИ: Заступник голови комісії поставив пропозицію підтримати проект 
рішення на голосування.  

За цю пропозицію ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 1 

"УТРИМАВСЯ" – 1  
(рішення не прийнято)  

36.  (проект № 1163) Про зміни та доповнення до рішення І сесії міської ради 
VІ скликання 26.11.2015 року № 8. (повноваження постійної комісії) 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.   представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії з наступним критичним зауваженням:  

 1. У проекті рішення та всюди по тексту постійну комісію з соціально – 
економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування замінити на 
постійну комісію з питань законності, Регламенту, депутатської етики та 
регуляторної політики». 
2. Відповідні зміни внести до Положення постійної комісії питань 
законності, Регламенту, депутатської етики та регуляторної політики. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

37.  (проект № 1164) Про затвердження положень про департамент праці та 
соціального захисту населення Ужгородської міської ради, управління 
програмного та комп’ютерного забезпечення, господарсько – 
експлуатаційного управління. 

СЛУХАЛИ: Воловар М.В.   представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії з наступним критичним зауваженням: 
 В Додатку 2 виправити технічну помилку у написанні прізвища секретаря ради 
Габор А. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

38.  (проект № 1165) Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ 
скликання 28 лютого 2017 року № 608. (Про структуру апарату 
виконкому) 



СЛУХАЛИ: Воловар М.В.   представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

39.  (проект № 1166) Про зміни до рішення ХІV сесії міської ради VІІ 
скликання 13 липня 2017 року № 726. 

СЛУХАЛИ: Воловар М.В.   представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

40.  (проект № 1167) Про підтримку звернення депутатів Фастівської міської 
ради. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.   представив проект рішення.  
СЛУХАЛИ: Заступник голови комісії поставив пропозицію підтримати проект 
рішення на голосування.  

За цю пропозицію ГОЛОСУВАЛИ: 
"НЕ ГОЛОСУВАВ" - 4 

"УТРИМАВСЯ" – 1  
(рішення не прийнято)  

41.  (проект № 1168) Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування 
інвестиційного проекту «Реконструкція системи вуличного освітлення 
міста Ужгорода ІІ черга». 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.   представила  проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

42.  (проект рішення б/н) Про збільшення розміру статутного капіталу 
комунального підприємства.  

СЛУХАЛИ: Яцків О.  представила  проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

проекти другого пленарного засідання чергової ХХІV сесії 
Ужгородської міської ради VІI скликання 

 
СЛУХАЛИ: Члени комісії запропонували пакетом відправити на розгляд сесії 
проекти рішень:  

43.  (проект № 1143 з доповненням 1,2) Про надання дозволів на розробку 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.  

   



44.  (проект № 1145 з доповненням 1,2) Про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок.   

45.  (проект № 1146 з доповненням 1,2) Про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок.   

46.  (проект № 1147 з доповненням) Про надання згоди на складання 
технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості).   

47.  (проект № 1148 з доповненням) Про затвердження технічної 
документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості).   

48.  (проект № 1149 з доповненням 1,2) Про поновлення та припинення дії 
договорів оренди земельних ділянок.   

49.  (проект № 1150 з доповненням) Про надання дозволів на проведення 
експертної грошової оцінки земельних ділянок.   

50.  (проект № 1151) Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Попович І.І.)   
51.  (проект № 1152) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  
( гр. Пребуш С.М.)   
52. (проект № 1153) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  
(ТОВ «Оптимакс»).   
53.  (проект № 1154) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  
(ПП «Пекарня «Дік»)   
54.  (проект № 1155) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  
(ТОВ «ТОР – «Ужгород»).   
55.  (проект № 1156 ) Про передачу земельної ділянки.   
56. (проект № 1157 з доповненням 1,2) Про зміни та скасування рішень 

міської ради.   
57.  (проект № 1169) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  
(гр.Ганич Й.Ф.,Данканич В.В.) 
58. (проект № 1170) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  
(гр.Данещук В.М.) 
59.  (проект № 1171) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  
(ТОВ «Зенфінанс») 
60.  (проект № 1172) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  
(гр.. Голубка О.Ф.) 



61.  (проект № 1173) Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ФОП Перечинський Я.В.) 
62.  (проект № 1174) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  
(гр.Стоцька Т.В.) 
63.  (проект № 1175) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  
(гр.. Пономарьова Н.М.) 
64.  (проект № 1176) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  
(ТОВ «Електро-Закарпаття») 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

65. (проект № 1144 з доповненням 1,2) Про надання дозволів на розробку 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Депутат Губкович В.М. зауважив, що не братиме участь у 
голосуванні у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4 

"НЕ ГОЛОСУВАВ" – 1  
(рішення не прийнято) 

 
66.  ( проект № 1177) Про зміни до рішення ІІ сесії міської ради VII 

скликання 14.04.2016 № 171. 
СЛУХАЛИ: Решетар В.В.   представив  проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

67.  ( проект № 1178) Про прийняття коштів субвенції на 2018 рік. 
СЛУХАЛИ: Решетар В.В.   представив  проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

68.  (проект № 1179) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради  VII 
скликання 21 квітня 2016 року № 178. (Ніколаєнко А.С.) 

СЛУХАЛИ: Яцків О.   представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  



За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

69.  (проект № 1180) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради  VII 
скликання 21 квітня 2016 року № 178. (ФОП Велегіцька Т.Б.) 

СЛУХАЛИ: Яцків О.   представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

70.  (проект № 1181) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради  VII 
скликання 21 квітня 2016 року № 178. (ФОП Вакуленко В.В.) 

СЛУХАЛИ: Яцків О.   представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

71.  (проект № 1182) Про відчуження тепломереж.  
СЛУХАЛИ: Яцків О.   представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

72.  (проект № 1183) Про списання основних засобів. 
СЛУХАЛИ: Яцків О.   представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

73.  (проект № 1184) Про укладення договору дарування майнових прав. 
СЛУХАЛИ: Яцків О.   представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

74.  (проект № 1185) Про мораторій на забудову земельних ділянок в межах 
історичного ареалу м. Ужгорода. 

СЛУХАЛИ: Вереш П.   представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

75.  (проект № 1186) Про затвердження Плану дій сталого енергетичного 
розвитку і клімату м. Ужгород. 

СЛУХАЛИ: Щербанич С.   представив проект рішення.  



ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

II. Про розгляд листів департаменту міського господарства.  
2.1. Про лист від 04.06.18 №216378 щодо звернення ОК "Житлово-
будівельний кооператив "Закарпаття-Донбас" щодо продовження терміну 
договору позички будівлі котельні по вул. Артилерійській, 6а.  

СЛУХАЛИ: Яцків О.  доповіла про суть питання.  
ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати заявників та рекомендувати продовжити 
термін договору на 2 роки 11 місяців.  
2. Рекомендувати департаменту міського господарства підготувати на 
розгляд наступної сесії відповідний проект рішення 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

2.2. Про лист від 29.05.18 №до 1335/03-14 щодо звернення Пласт – 
Національна скаутська організація України Станиця Ужгород  про виділення 
додаткових приміщень по вул. 8 Березня,46.   

СЛУХАЛИ: Яцків О.  доповіла про суть питання.  
ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати заявників та рекомендувати виділити 
додаткові приміщення в оренду на 2 роки 11 місяців з встановленням 
пільгової орендної плати 1,2 грн.   
2. Рекомендувати департаменту міського господарства підготувати на 
розгляд наступної сесії відповідний проект рішення.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

2.3. Про лист від 11.06.18 № 25.01-10/1033 щодо клопотання ГО 
"Ужгородське товариство захисту тварин "Барбос"  про продовження 
договору позички  притулку з тимчасового утримання безпритульних тварин 
по вул. Щедріна,144б.  

СЛУХАЛИ: Яцків О.  доповіла про суть питання.  
ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати заявників та рекомендувати продовжити 
договір на 2 роки 11 місяців. 
2. Рекомендувати департаменту міського господарства підготувати на 
розгляд наступної сесії відповідний проект рішення.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно. 

 
Заступник голови комісії            В. Губкович  

 
Секретар комісії  П. Вереш.  
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