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ПРОТОКОЛ № 157 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

 

від 07.11.2019 р.         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії. 

Гомонай В.В., Щадей В.І.,  

Мандич Ю.В. – члени комісії. 

ВІДСУТНІ: 

Ковальський А.В. – секретар комісії. 

Химинець В.В.,– член комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної політики; 

Ковач Р.І. – начальник відділу інформатизації та технічного захисту інформації, 

управління програмного та комп’ютерного забезпечення. 

Тарахонич В.Ю. – начальник управління міжнародного співробітництва та 

інновацій. 

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

Дідик Н. – директор Ужгородської МРВ філії ДУ «Центр пробації» в 

Закарпатській області; 

Найман В.З. – т.в.о. начальника управління патрульної поліції в Закарпатській 

області; 

Василиндра О.М. – начальник управління у справах культури, молоді та спорту; 

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

Решетар В.В. – начальник відділу охорони здоров’я; 

Пекар В.І. – начальник управління правового забезпечення; 

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського господарства; 

Логвінов П.В. – начальник управління економічного розвитку; 

Воловар М.В. –начальник служби персоналу та спецроботи;  

Турянчик О.О.– начальник управління житлово-комунального господарства, 

департаменту міського господарства; 

Полтавцева Т.В. – начальник управління майном департаменту міського 

господарства. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про листа департаменту фінансів та бюджетної політики 05.11.2019р. № 

803/33/02-15. (перерозподіл) 

II. Про листа департаменту фінансів та бюджетної політики 05.11.2019р. № 

803/33/02-15. (додаткова потреба) 

III. Про листа департаменту міського господарства  04.11.2019р. № 3201-

10/2252  

IV. Про листа департаменту міського господарства  04.11.2019р. № 3201-

10/2252/2 
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V. Обговорення проектів рішень чергової ХLI сесії Ужгородської міської 

ради VІI скликання. 

I. Про листа департаменту фінансів та бюджетної політики 05.11.2019р. № 

803/33/02-15. (перерозподіл) 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із реєстром листів головних 

розпорядників коштів, щодо внесення змін до бюджету міста на 2019 рік. 

(додаються). 

 

1. Виконком 

1.1.лист № 07-12/495 від 04.11.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

1.2.лист № 07-12/496 від 04.11.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2. Управління охорони здоров'я  

2.1.лист № 1036/31-16 від 04.11.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2.2. лист № 954/31-15 від 04.11.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3. Управління капітального будівництва 

3.1. лист №28.01-15/106 від 04.11.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4. Міська рада 

4.1. лист 04.11.2019 №07-12/494 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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5. Департамент фінансів та бюджетної політики 

5.1. лист № 796.26.05-33 від 01.11.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6. Департамент міського господарства 

6.1. лист №32.01-10/2252 від 07.11.19р.  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

II. Про листа департаменту фінансів та бюджетної політики 05.11.2019р. № 

803/33/02-15. (додаткова потреба) 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із реєстром листів головних 

розпорядників коштів, щодо внесення змін до бюджету міста на 2019 рік. 

(додаються). 

 

1. Управління охорони здоров'я  

1.1.лист № 1026/31-20 від 01.11.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 1026/31-20 від 01.11.2019р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти КНП "Ужгородський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги" на Програму "Розвиток паліативної та 

хоспісної допомоги у м. Ужгород на 2019-2023роки"  в сумі – 352 000, 00 грн. 

за рахунок перерозподілу коштів в межах загального обсягу видатків головного 

розпорядника коштів. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

1.2. лист №1045/31-18 від 05.10.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №492/01-12 від 04.10.2019р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на придбання комп'ютерної техніки 

за рахунок перерозподілу бюджетних призначень по КПКВК 0712030 

відповідно до листа управління охорони здоров'я №1063/31-18 від 07.11.2019р. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2. Департамент праці та соціального захисту населення  

2.1. лист №29/02 від 28.10.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Відмовити у задоволенні клопотання у зв'язку із відсутністю 

фінансового ресурсу. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 



4 
 

2.2. лист №29/02 від 28.10.2019р. (доповідна записка) 

ВИРІШИЛИ: Запит ГО "Обєднані війною направити департаменту міського 

господарства для вивчення можливості виконання даних робіт в рамках 

Програми реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього 

освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки" 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3. Управління капітального будівництва 

3.1. лист №28.01-15/103 від 30.10.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №28.01-15/103 від 30.10.2019р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Рекультивацію території 

існуючого сміттєзвалища в с. Барвінок II  черга будівництво  в сумі 1 470 432, 

00 грн. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

VI. Про листа департаменту міського господарства  04.11.2019р. № 3201-

10/2252/2 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із клопотанням розпорядника 

коштів, щодо внесення змін до бюджету міста на 2019 рік. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання 04.11.2019р. № 3201-10/2252/2 та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на "Програму розвитку житлового 

фонду соціального призначення та житлових об'єктів, які використовуються 

для забезпечення діяльності дитячих будинків сімейного типу у місті Ужгород 

на 2019-2022" на Капітальний ремонт (заміна) дерев'яних заповнень віконних та 

дверних прорізів дитячого будинку сімейного типу по вул. Михайла Салтикова-

Щедріна,129  в сумі – 65 000,00 грн. 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

V. Обговорення проектів рішень чергової ХХХV сесії Ужгородської міської 

ради VІI скликання. 

 

1. (проєкт № 1778) Про вступ до Місцевої асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація відкритих міст». 

СЛУХАЛИ: Ковач Р.І. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. Доповнити проєкт рішення пунктом наступного змісту: 

"Головним розпорядником коштів визначити виконавчий комітет 

Ужгородської міської ради". 

     2.   Привести у відповідність нумерацію пунктів проєкту рішення. 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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2. (проєкт № 1779) Про зміни до рішення ХХVІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 11.10.18 № 1262. (Програма «Безпечне місто») 

СЛУХАЛИ: Ковач Р.І. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 

1. У зв’язку із технічною помилкою по тексту проєкту рішення 

виправити назву Додатків на «Додаток до Програми». 

2. Доповнити проект рішення Додатком 2 до Програми. 

3. У Пункті 1  проекту рішення слова: "… виклавши Перелік завдань 

міської цільової програми та Результативні показники виконання 

завдань міської цільової Програми в наступних редакціях" замінити 

на: "…виклавши додатки 2,3,4 міської цільової Програми в 

наступних редакціях." 

4. У додатках 2,3,4 до Програми зменшити суму коштів у показник 

"Придбання  обладнання (сервер розпізнавання номерів, камери 

тощо)" на 96,5 тис. грн та збільшити на 96,5 тис.грн в показнику 

Монтажні роботи по розбудові мережі, підключенню нових камер, 

підведенню електричної мережі, виготовлення ПКД, придбання 

матеріалів (кабель, зажими тощо)".   

     За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.  (проєкт № 1780) Про реалізацію проекту міжнародної технічної 

допомоги. 

СЛУХАЛИ: Тарахонич В.Ю. представила проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4. (проєкт № 1781) Про Програму мобілізаційної підготовки м. Ужгород на 

2020 рік. (ДСК) 

СЛУХАЛИ:  Зима І.В. представила проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

5. (проєкт № 1782) Про Програму підтримки військовослужбовців 

військової служби за контрактом, які укладуть контракт у 2020 році, та 

членів їх сімей. (ДСК) 

СЛУХАЛИ:  Зима І.В. представила проект рішення; 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженннями: 

 

 

1. У додатку 1,2,3 до Програми у таблицях, суму 100 замінити 200. 

2. У додатку 3 до Програми у таблиці "показник продуктивності 

(ефективності): надання одноразової грошової допомоги кожному у 

розмірі" суму 1000 грн. замінити на 2000 грн. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6.  (проєкт № 1783) Про Програму забезпечення безпеки громадян шляхом 

виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними повторних 

злочинів в місті Ужгород на 2019 – 2021 роки. 

СЛУХАЛИ: Дідик Н.  представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

7. (проєкт № 1784) Про зміни до Програми підтримки управління 

патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної 

поліції на 2018 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Найман В.З. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

В пункті 1 проєкту рішення текст «…(котлів для опалення та комплектуючих 

до них» викласти у редакції:"… котлів у комплекті та насосів для опалення у 

комплекті". 

     За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

8. (проєкт № 1785) Про зміни до рішення ХХХV сесії міської ради VІІ 

скликання 28 березня 2019 року № 1484. (Програма «Молодь міста 

Ужгород». 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. представила проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

У додатку до проекту рішення в позиції 9 "Проведення конкурсу 

молодіжних ініціатив відповідно до Положення затвердженого виконавчим 

комітетом Ужгородської міської ради"  зменшити на 8 тис. грн. та 

збільшити на 8 тис. грн.  в позиції 1 "Відродження національно-

патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і 

активної позиції молоді". 

   

   За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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9. (проєкт № 1786) Про зміни до рішення міської ради 22.12.2016 № 500. 

(Літературна премія імені П.Скунця.) 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. – представила проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

10. (проєкт № 1787) Про зміни та доповнення до рішення ХХХІV сесії 

міської ради VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1438. (Орган з питань 

охорони культурної спадщини) 

СЛУХАЛИ:Василиндра О.М. – представила проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

11.  (проєкт № 1788) Про зміни та доповнення до рішення ХХХVІ сесії 

міської ради VІІ скликання 30 травня 2019 року № 1535. (Програма 

будівництва спортивних майданчиків) 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. представила проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

12.  (проєкт № 1789) Про Програму додаткових гарантій соціального захисту 

громадян на 2020 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. – представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

13. (проєкт № 1790) Про Програму відпочинку та оздоровлення дітей на 

2020 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. – представила проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 

1. п. 3 проекту рішення викласти в наступній редакції:  "Головними 

розпорядниками коштів визначити департамент праці та соціального 

захисту населенн (біксей А.Б.) та управління освіти (Мухомедьянова 

Н.Б.)". 

2. У п.6 паспорту Програми (Головний розпорядник коштів) доповнити – 

управлінням освіти. 
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3. У додатку 3 до Програми (відповідальний виконавець) викласти в 

наступній редакції:  департамент праці та соціального захисту 

населення та управління освіти. 

 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

14.  (проєкт № 1791) Про Програму діяльності медико – соціального 

реабілітаційного центру «Дорога життя» на 2020 рік. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представила проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

15.  (проєкт № 1792) Про Програму підтримки діяльності інститутів 

громадянського суспільства міста соціального спрямування на 2020 рік. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представила проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

16.  (проєкт № 1793) Про Програму фінансування видатків на житлово – 

комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2020 рік. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представивкон проект рішення. Інформував, що на 

теперішній час Програма не розглянута на засіданні виконкому, тому якщо до 

засідання сесії міської ради вказана Програма не  буде погоджена рішенням 

виконкому, департаментом праці та соціального захисту населення буде 

ініційовано клопотання до міського голови з проханням зняти з розгляду сесії 

зазначений проект рішення до погодження його на засіданні виконкому. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями:  

За умови погодження Програми фінансування видатків на житлово-

комунальні послуги Почесним громадянам м.Ужгород на 2020 рік на 

засіданні виконкому. 

      За це рішення голосували: 

  "ЗА" – одноголосно 

 

17.  (проєкт № 1794) Про Програму фінансування видатків на компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських 

автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2020 

рік. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення; 

ВИСТУПИВ: Готра В.В. повідомив, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому утримується від 

обговорення та голосування за зазначений проект рішення. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

     За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

    "Не приймав участі у голосуванні" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

 

18.  (проєкт № 1795) Про Програму розвитку земельних відносин та охорони 

земель у м. Ужгород на 2020 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ:Чепкий О.О. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

19.  (проєкт № 1796 з доповненням) Про Програму утримання закладів 

первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті 

Ужгород на 2020 – 2023 роки. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженннями: 

 

1. У зв'язку із технічною помилкою назву проєкту рішення змінити на 

"Про Програму фінансової підтримки закладів первинного, вторинного 

рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2030роки". 

2. Привести у відповідність текст проєкту рішення до назви Програми.   

 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

20.  (проєкт № 1797) Про прийняття коштів іншої субвенції з місцевого 

бюджету на надання послуг з охорони здоров’я населенню міста Чоп на 

2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

21.  (проєкт № 1798) Про зміни до рішення VІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 29.11.2016 № 443 ( Програма зміцнення матеріально – 

технічної бази МЦПМСД). 

СЛУХАЛИ:Решетар В.В. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 
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"ЗА" – одноголосно 

 

22.  (проєкт № 1799) Про зміни до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ 

скликання 28.02.2019 № 1436. (Програма пільгового відпуску ліків). 

СЛУХАЛИ:Решетар В.В. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

23.  (проєкт № 1800) Про зміни до Програми підтримки обдарованої 

учнівської молоді та учнівського врядування м. Ужгорода на 2016-2020 

роки. 

СЛУХАЛИ: Мухамедьянова Н.Б. представила проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

24.  (проєкт № 1801 з доповненням) Про доповнення до рішення ХХХ сесії 

міської ради VІІ скликання 13.12.2018 року №1319 (План з підготовки 

проектів регуляторних актів). 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення; 

ВИСТУПИВ: Готра В.В. повідомив, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому утримується від 

обговорення та голосування за зазначений проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

     За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

    "Не приймав участі у голосуванні" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

 

25.  (проєкт № 1802) Про Програму підготовки до формування земельних 

ділянок та визначення їх як об’єктів цивільних прав на 2020 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

26.  (проєкт № 1803) Про зміни до Програми підготовки до продажу 

земельних ділянок на 2018 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 
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  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

27.  (проєкт № 1804) Про зміни до Програми охорони навколишнього 

природного середовища міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Турянчик О.  – представила проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

28.  (проєкт № 1805) Про зміни до комплексної Програми відновлення 

історичного центру м. Ужгорода на 2017 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: ТурянчикО.О.  представила проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

29.  (проєкт № 1806 з доповненням ) Про зміни до Програми реконструкції та 

капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 

2017 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

30.  (проєкт № 1807 з доповненням 1,2,3,4) Про зміни до Програми 

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

роки. 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. Внести зміни у Додаток до проєкту рішення, а саме: 

1.1. Зменшити бюджетні призначення на капремонт покрівлі житлового 

будинку по вул. Минайській,3 на суму 28,0 тис. грн. та викласти у новій 

редакції даний об’єкт: 

 
№ 

п.п. 

Адреса,  

рік забудови, підстава 

включення 

Кошторисна  

вартість, грн. 

Фінансування,грн.: 

Кошти 

бюджету 

Спів- 

фінансування за рахунок 

мешканців  

20 % 

Завдання 4. Про ведення капітального ремонту покрівель житлових будинків об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), ЖБК 

 вул. Минайська,3 (ОСББ 
«Каштан-Минайська 3») 

86250 69000 17250 
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2. Доповнити додаток проєкту рішення новим об’єктом: 
Завдання 5. Про ведення капітального ремонту водопроводу та каналізації житлових будинків ОСББ, 

ЖБК 

 вул. Минайська,14 (ОСББ «Минайська 14»), рік забудови - 1987 35000 28000 7000 

 

 

 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

31.  (проєкт № 1808 з доповненням 1,2,3) Про зміни до Програми 

благоустрою міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

32.  (проєкт № 1809) Про доповнення до рішення ХVІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 14.12.2017 року № 903. (Про дольову участь мешканців у 

фінансуванні капітального ремонту будинку). 

СЛУХАЛИ: Турянчик О.О. представила проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

33.  (проєкт № 1810) Про зміни до Програми відшкодування частини 

кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з 

енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції 

багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2018 – 2022 роки («Теплий 

дім»). 

СЛУХАЛИ: Турянчик О.О. представила проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 

       Підпункт 1.1. проєкту рішення доповнити словами наступного змісту: 

«..передбачити бюджетні призначення на фінансування Програми з 

бюджету міста в сумі 4 000000,00 грн.». 

 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

34.  (проєкт № 1811) Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення; 
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ВИСТУПИВ: Готра В.В. повідомив, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому утримується від 

обговорення та голосування за зазначений проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

 

 

     За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

    "Не приймав участі у голосуванні" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

           визначилась із   рекомендацією 

 

35.  (проєкт № 1812) Про збільшення розміру статутного капіталу 

комунальних підприємств Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення; 

ВИСТУПИВ: Готра В.В. повідомив, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому утримується від 

обговорення та голосування за зазначений проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

     За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

    "Не приймав участі у голосуванні" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

           визначилась із   рекомендацією 

 

36.  (проєкт № 1813) Про затвердження Угоди про підготовку кредитного 

фінансування. 

СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. – представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

37.  (проєкт № 1814 з доповненням) Про зміни до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгород на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

38.  (проєкт № 1815) Про здійснення місцевих запозичень до бюджету міста 

Ужгород у 2019 році. 

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

сесії. 

     За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

 

39.  (проєкт № 1816 з доповненням 1 ) Про зміни до бюджету міста Ужгород 

на 2019 рік 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

40.  (проєкт № 1817) Про прийняття результатів спільної діяльності. 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

41.  (проєкт № 1818) Про безоплатну передачу майна комунальної власності 

(вул. Оноківська, 16). 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

42.  (проєкт № 1819) Про безоплатну передачу майна комунальної власності. 

(вул. Володимирська, 90/160) 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

43.  (проєкт № 1820) Про передачу об’єкта.  

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

44.  (проєкт № 1821) Про передачу приміщення у користування. (вул. 

Сільвая, 3) 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення; 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 Суму річної орендної плати встановити у розмірі 1,20 грн.  

   

За це рішення голосували: 

    "ЗА" – одноголосно 

 

45.  (проєкт № 1822) Про прийняття земельної ділянки в комунальну 

власність.  (пл. 0,3469 га) 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

46.  (проєкт № 1823) Про прийняття земельної ділянки в комунальну 

власність. ( 0,3514 га). 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

47.  (проєкт № 1824) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458. (вул. Волошина,14-16) 

СЛУХАЛИ:Бабидорич В.І. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

     За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

          "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

 

48.  (проєкт № 1825) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458. (пл. Ш.Петефі, 25) 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

     За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

 

49.  (проєкт № 1826) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458. (вул. Керченська, 7) 
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СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

     За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

           "Утримався" –1 

 Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

 

50.  (проєкт № 1827) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458. (вул. 8 Березня,20) 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення; 

 

За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

           "Утримався" –1 

 Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

 

      51. (проєкт № 1828) Про зміни до рішення. (Програма приватизації) 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

     За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

 

52.  (проєкт № 1829) Про зміни до рішення міської ради від 14.07.16 № 275. 

(Про укладання договору дарування майнових прав) 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

     За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

53.  (проєкт № 1830) Про зміни та доповнення до рішення ХVІІ сесії міської 

ради VІІ скликання 09.11.2017 року № 797. (Програма сприяння 

виконанню рішень судів) 

СЛУХАЛИ:Бабидорич В.І. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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54.  (проєкт № 1831) Про зміни до Порядку видачі дозволів на проведення 

робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою на території м. 

Ужгорода. 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. – представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

55.  (проєкт № 1832) Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

56.  (проєкт № 1833) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ:Чепкий О.О. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

 

57.  (проєкт № 1834) Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

   За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

58.  (проєкт № 1835) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 
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  визначилась із   рекомендацією 

 

59.  (проєкт № 1836) Про надання згоди на складання технічної документації 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

СЛУХАЛИ:Чепкий О.О. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

 

 

60.  (проєкт № 1837) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

СЛУХАЛИ:Чепкий О.О. представив проект рішення; 

   За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

     61. (проєкт № 1838) Про поновлення та припинення дії договорів оренди 

земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

62.  (проєкт № 1839) Про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ:Чепкий О.О. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

 

63.  (проєкт № 1840) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Анісов В.В.) 

СЛУХАЛИ:Чепкий О.О. представив проект рішення; 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

 

 

64.  (проєкт № 1841) Про приватизацію земельної ділянки  

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

     (Гаврилюк В.М.) 

СЛУХАЛИ:Чепкий О.О. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

 

65.  (проєкт № 1842) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Галушка Л.А.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

66.  (проєкт № 1843) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Гецко В.І.) 

СЛУХАЛИ:Чепкий О.О. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

 

 

67.  (проєкт № 1844) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Курах Н.І.) 

СЛУХАЛИ:Чепкий О.О. представив проект рішення; 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

68.  (проєкт № 1845) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Тимченко М.Ф.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

 

69.  (проєкт № 1846) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Тимченко М.Ф.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

 

70.  (проєкт № 1847) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «КАСКАД – УЖ») 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

 

71.  (проєкт № 1848) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «ОРІОН-2005») 

СЛУХАЛИ:Чепкий О.О. представив проект рішення; 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

 

72.  (проєкт № 1849) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ «РТТВ») 

СЛУХАЛИ:Чепкий О.О. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

 

73.  (проєкт № 1850) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Комфорт - маркет») 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

74.  (проєкт № 1851) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

    (Товариство «Ескорт») 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

75.  (проєкт № 1852) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Завод «Конвектор») 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 



22 
 

  За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

 

76.  (проєкт № 1853) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Завод «Конвектор») 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

77.  (проєкт № 1854 ) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

78.  (проєкт № 1855) Про найменування нової вулиці міста. 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

 

79.  (проєкт № 1520) Про перейменування вулиць. 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 
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80.  (проєкт № 1856) Про затвердження структури апарату ради та її 

виконавчих органів, її загальної штатної чисельності. 

СЛУХАЛИ: Воловар М.В. представила проект рішення; 

ВИСТУПИВ: Гомонай В.В. повідомив, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому утримується від 

обговорення та голосування за зазначений проект рішення. 

    За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

                                    "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

Рішення не прийнято комісія не 

 визначилась із   рекомендацією 

 

      81. (проєкт № 1857) 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 

 

82.  (проект № 1858 з доповненням) Про внесення змін до бюджету міста 

Ужгород на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення; 

ВИРІШИЛИ:  

1. На основі протоколів засідань постійної комісії з питань соціально – 

економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної 

політики №155, №156, №157 департаменту фінансів та бюджетної політики 

підготувати доповнення до проекту рішення "Про внесення змін до бюджету 

міста Ужгород на 2019 рік." 

2. Рекомендувати міському голові включити проект рішення "Про внесення 

змін до бюджету міста Ужгород на 2019 рік" з доповненням.    

  

  За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 3 

         "Утримався" –1 

Рішення не прийнято комісія не 

  визначилась із   рекомендацією 

 

83.  Про депутатський запит. 

ВИРІШИЛИ: Прийняли до уваги. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І. запропонував членам постійної комісії розглянути 

проєкт рішення «Про угоду про примирення», підготовлений управлінням 

правового забезпечення, з метою мирного врегулювання спору між 

Ужгородською міською радою, ТОВ «МИСЛО» та ТОВ «ТЕТРА –ТРАНС» по 
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об’єкту нерухомого майна за адресою площа Шандора Петефі,17 (17Б) в м. 

Ужгород. Прохання зумовлено тим, що суд апеляційної інстанції обмежений 

при розгляді справи процесуальними строками. У судовій справі № 907/321/19 

уже відкрито апеляційне провадження і призначено було судовий розгляд 

04.11.2019 року. Ужгородська міська рада направила клопотання про 

відкладення розгляду апеляційної скарги на іншу дату. Разом з тим, нерозгляд 

вказаного питання на черговій сесії, яка відбудеться 14.11.2019 року, може 

унеможливити мирне врегулювання судового спору по справі № 907/321/19. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про угоду про примирення» та 

рекомендувати міському голові включити його до порядку денного для 

розгляду на черговому засіданні XLI сесії міської ради. 

   

За це рішення голосували: 

                                              "ЗА" – одноголосно 

 

 

Голова комісії           В. Готра 

 

 


