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ПРОТОКОЛ № 180 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

 

від 03.09.2020р.       м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії. 

Ковальський А.В. – секретар комісії. 

Гомонай В.В., Щадей В.І.,  

Мандич Ю.В., Химинець В.В.– член комісії. 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Гах Л.М. –  директора департаменту фінансів та бюджетної політики, начальник 

бюджетного відділу; 

Яцків О.І. – заступник директора департаменту міського господарства; 

Полтавцева Т.В.  – начальник управління майном міста департаменту міського 

господарства; 

Логвінов П.В. – начальник управління економічного розвитку міста; 

Решетар В.В. – начальник управління охорони здоров'я; 

Урста М.В.. – начальник управління програмного та комп'ютерного 

забезпечення; 

Пекар В.І. – начальник управління правового забезпечення; 

Біксей А.Б. – директор департаменту праці та соціального захисту населення; 

Тарахонич В.Ю. – начальник управління міжнародного співробітництва та 

інновацій; 

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

Савко М.В. –  заступник начальника управління капітального будівництва, 

головний інженер; 

Шульга О.В.  –  заступник начальника Чопського прикордонного загону з 

озброєння та техніки; 

Прозор О.І. – депутат міської ради 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Обговорення проєктів рішень засідання чергової LI сесії Ужгородської 

міської  ради VІI скликання. 

 

I. Обговорення проєктів рішень засідання чергової LI сесії Ужгородської 

міської  ради VІI скликання. 

 

1. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 3058 «Звіт про 

виконання бюджету м. Ужгород за січень – червень  2020 року». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

      За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 
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2. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 3059 «Про передачу 

коштів іншої субвенції з місцевого бюджету у 2020 році».  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

 

3.СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення № 3060 «Про укладання 

договору про спільну діяльність».  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та у зв'язку із зверненням головного 

управління національної поліції України в Закарпатській області (лист 

02.09.2020р.  № 323/106/01/11-2020)  щодо внесення змін в до Договору про 

спільну діяльність  рекомендувати підготувати відповідне доповнення до 

проекту рішення із подальшим затвердженням на сесії міської ради.      

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

 

4. СЛУХАЛИ: Михаль В.  представив проект рішення № 3061  «Про Програму 

надання матеріально – технічної допомоги Аварійно – рятувальному загону 

спеціального призначення Управління ДСНС України у Закарпатській області на 

2020 рік».  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

 

5. СЛУХАЛИ: Мухомедянова Н.Б. представила проект рішення № 3062 «Про 

Програму підтримки обдарованої молоді м. Ужгорода на 2021 – 2023 роки». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

 

6. СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. № 3063 представила проект рішення «Про 

Програму відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних 

подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 2021 – 2023 роки».  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

 

7. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 3064 «Про міську 

Програму сімейної, гендерної політики, запобігання та протидію домашньому 

насильству і торгівлі людьми на 2021 – 2022 роки».   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       
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      За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

 

8. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 3065 «Про Програму 

підтримки інститутів громадянського суспільства міста соціального 

спрямування на 2021 рік».   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

        За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

 

9. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 3066) «Про Програму 

діяльності медико – соціального реабілітаційного центру «Дорога життя» на 

2021 рік». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

 

10. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 3067) «Про Програму 

видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом 

приміського сполучення у м. Ужгород на 2020 рік».   

ВИРІШИЛИ: Відхилити проект рішення. 

        За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

 

11. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 3068  «Про Програму 

фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального 

користування у м. Ужгород на 2021 рік».  

СЛУХАЛИ: Готра В.В. повідомив, відповідно до норм чинного законодавства, 

про наявність конфлікту інтересів, тому утримується від обговорення та 

голосування за дане питання. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

        За це рішення голосували:  

                               "За" - 4 

Не приймав участі у голосуванні - 1 

 

12. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 3069 «Про Програму 

фінансування видатків на житлово – комунальні послуги Почесним громадянам 

м. Ужгород на 2021 рік».  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

        За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 
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13. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 3070  «Про зміни та 

доповнення до Програми фінансування видатків на житлово – комунальні 

послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2020 рік».  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

 

14. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 3071 «Про зміни до 

Програми підтримки діяльності інститутів громадського суспільства міста 

соціального спрямування на 2020 рік».  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

 

15. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 3072 «Про зміни до 

рішення ХХХVІ сесії міської ради VІІ скликання 30 травня 2019 року № 1539».  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

  

16. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 3073 «Про надання 

грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям міста».  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

 

17. СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення № 3074 «Про зміни 

до рішення ХVІІ сесії міської ради VІІ скликання 09.11.2017 № 796». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

 

18. СЛУХАЛИ: Урста М.В. представив проект рішення № 3075 «Про зміни до 

рішення ХХVІІІ сесії міської ради VІІ скликання 11.10.18 № 1262».  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

  

19. СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення  № 3076 «Про зміни та 

доповнення до рішення ХVІІ сесії міської ради VІІ скликання 09.11.2017 року № 

797».  
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

 

20. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 3077 «Про зміни до 

Програми реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення 

міста Ужгород на 2017 – 2020 роки».  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

 

21. СЛУХАЛИ: Яцків О.І.представила проект рішення № 3078 «Про зміни до 

Програми капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018 – 2022 

роки».  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

  

22. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 3079 (з доповненням) 

«Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 2018 – 2022 роки».   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

 

23. СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення № 3080 «Про 

зміни до Програми підготовки до формування земельних ділянок та визначення 

їх як об’єктів цивільних прав на 2020 – 2022 роки».  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

  

24. СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 3081 «Про 

зміни до рішення L сесії міської ради VІІ скликання 23 липня 2020 року № 2025».   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

 

25.СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 3082 «Про доповнення 

до рішення ХLІV сесії міської ради VІІ скликання 13 лютого 2020 року № 1870».  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       
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       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

  

26.СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. представив проект рішення № 3083 «Про зміни до 

Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2020 рік».  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

  

27.СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 3084 (з доповненням) 

«Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

   За це рішення голосували:  

                            "За" - одноголосно 

 

28.СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 3085 «Про зміни та 

доповнення до рішення XXXIV сесії міської ради VII скликання 29.02.2019 року 

№ 1455» (Методика розрахунку орендної плати).   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

 

29. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 3086 «Про надання 

дозволу КП «Водоканал м. Ужгорода» на отримання овердрафтового кредиту».   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

 

30.СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 3087 «Про 

надання згоди на прийняття у комунальну власність державного майна».  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

 

31. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 3088 «Про надання 

згоди на прийняття гуртожитку по вул. Антоніна Дворжака, буд. 38а у 

комунальну власність міста».  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 
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32.СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення  № 3089 «Про надання 

згоди на передачу кабельних мереж».  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

 

33.СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 3090 «Про передачу 

об’єктів».  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

пункт 1.1. викласти в наступній редакції: 

Прийняти у комунальну власність територіальної громади міста Ужгород 

каналізаційну станцію перекачки побутових стоків КНС підземного типу з 2-ома 

насосами FA.05.32E у комплекті з автоматикою та напірними каналізаційними 

трубопроводами  по вул. Шевченка в с. Минай Ужгородського району, діаметром 

труб 75 мм, довжиною 669 м.п. та загальною вартістю 500362,03 грн. 

 

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

  

34.СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення проєкт № 3091 «Про 

передачу об’єктів».   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

 

35. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 3092 «Про розгляд 

петиції»  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

 

36. проект рішення № 3093 «Про надання дозволів на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок»  (з доповненням ). 

37. проект рішення № 3094 «Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок».  

38. проект рішення № 3095 «Про надання дозволів на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок»   

39. проект рішення № 3096 «Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок».  

40. проект рішення № 3097 «Про надання згоди на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)».   
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41. проект рішення № 3098 (з доповненням) «Про затвердження технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)».   

42. проект рішення № 3099 (з доповненням) «Про поновлення та припинення дії 

договорів оренди земельних ділянок».   

43. проект рішення № 3100 «Про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок)».       

44. проект рішення № 3101 «Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Місарош І.В.)».  

45. проект рішення № 3102 «Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Місарош І.В.)».  

46. проект рішення № 3103 «Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Немеш І.С.)».   

47. проект рішення № 3104 «Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Немеш І.С.)».        

48. проект рішення № 3105 «Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Росоха І.О., Шкирта 

С.І.)».   

49. проект рішення № 3106 «Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Стебівка Н.С.)».  

50. проект рішення № 3107 «Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ «АГРАРІЯ 

КПД»)».  

51. проект рішення № 3108 «Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ «Українська 

кераміка»)».  

52. проект рішення № 3109 «Про зміни та скасування рішень міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати пакетом до 

розгляду на сесії.   

 

         За це рішення голосували:  

                           "За" - 4 

            “Утримався”- 1 

 

53. СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. представила проект рішення № 3110 «Про 

присвоєння звання «Лауреат міської премії імені Петра Скунця» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

       За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

 

54.проект рішення № 3111 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Білак Л.О.).  

55.проект рішення № 3112 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин м.  

Ужгорода» (Біланін В.Ф.).  

56.проект рішення № 3113 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Гудманян Г.А.).  
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57.проект рішення № 3114 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Ковач П.П.). 

58.проект рішення № 3115 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Копельман М.С.).  

59.проект рішення № 3116 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Курах І.І.).  

60.проект рішення № 3117 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Літераті Т.І.).  

61.проект рішення № 3118 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Лукша О.В.). 

62.проект рішення № 3119 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Петій – Потапчук Н.Й.).  

63.проект рішення № 3120 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Прокопець В.І.).  

64.проект рішення № 3121 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Рішко В.М.).  

65.проект рішення № 3122 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Созанський В.П.) . 

66.проект рішення № 3123 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Федикович П.А.).  

67.проект рішення № 3124 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода»(Чемет О.О.).  

68.проект рішення № 3125 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Шеремет П.Ф.).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати претендентів до розгляду на сесії з наступним 

критичним зауваженням: 

  Серед запропонованих кандидатів на присвоєння звання "Почесний 

громадянин м. Ужгорода" обрати лише двох осіб шляхом проведення 

рейтингового голосування.   

        За це рішення голосували:  

                        "За" - одноголосно 

 

69.проект рішення № 3126 «Про присвоєння нагороди «Почесна відзнака 

Ужгородської міської ради». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії.   

          За це рішення голосували:  

                           "За" - одноголосно 

 

 

Голова комісії                Готра ВІТАЛІЙ 

 

Секретар комісії            Анатолій 

КОВАЛЬСЬКИЙ 


