
ПРОТОКОЛ № 162 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

 

від 17.12.2019         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.,– члени комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

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

Мухомедянова Н.Б. – начальник управління освіти 

Пекар В.І. – начальник управління правового забезпечення; 

Юрко А.А. – начальник управління капітального будівництва; 

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

Воловар М.В. – начальник служби персоналу та спец роботи; 

Квіт В.В. – заступник начальника управління містобудування та архітектури; 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

I. Про лист управління освіти №29.01-14/638 від 17.12.2019р. 

II. Про листа департаменту фінансів та бюджетної політики 16.12.2019р. 

№ 925/33/04-10. (субвенція) 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 

16.12.2019р. № 925/33/04-10. (перозподіл) 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 

16.12.2019р. № 925/33/04-10. (додаткова потреба) 

V.  Про лист управління охорони здоров'я № 31-24/455 від 17.12.2019р. 

VI. Про лист управління капітального будівництва №28.01-15/121 від 

16.12.2019р. 

VI. Обговорення проектів рішень пленарного засідання чергової ХLІІ 

сесії міської ради. 

 

I. Про лист управління освіти №29.01-14/638 від 17.12.2019р.  

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

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

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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II. Про листа департаменту фінансів та бюджетної політики 

16.12.2019р. № 925/33/04-10. (субвенція) 

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

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

(додаються). 

1. Департамент міського господарства 

1.1. лист11.12.2019 №32.01-10/2466 

ВИРІШИЛИ: Погодити зменшення бюджетних призначень по субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій по об'єкту 

"Реконструкція спортивного майданчику по вул. Можайського 15, м. 

Ужгород" в сумі – 300 000. Рекомендувати департаменту фінансів та 

бюджетної політики внести відповідні зміни до бюджету міста на 2019 р. із 

подальшим затвердженням на сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

2. Управління охорони здоров'я  

2.1. лист №31-24/443 від 11.12.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл субвенції та доручити департаменту 

фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

3. Департамент праці та соціального захисту населення 

3.1. лист №34.06-31/4823 від 12.12.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити зменшення бюджетних призначень по субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, 

водопостачання  і водовідведення, квартирної плати, управління 

багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами та 

вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та 

замінну вузлів  комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського 

обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у 

багатоквартирних будинках за індивідуальним договором по коду 0813011. 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

III. Про листа департаменту фінансів та бюджетної політики 

16.12.2019р. № 925/33/04-10. (перозподіл) 

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

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

(додаються). 
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1. Департамент міського господарства 

1.1. лист №32.01–10/2466 від 11.12.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської 

ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2. Виконком  

2.1. лист № 07-12/581 від 16.12.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити зменшення бюджетних призначень у сумі – 488 000, 

00 грн. та доручити департаменту фінансів винести питання на розгляд 

чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3. Управління освіти 

3.1. лист № 29.01-14/1630 від 12.12.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень у сумі 100 000, 

00 грн. та зменшити бюджетні призначення всього в сумі –  668 000, 00 грн. 

та доручити департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії 

міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

4. Ужгородська міська рада 

4.1. лист № 07-12/579 від 12.12.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити збільшення бюджетних призначень у сумі 67 100, 00 

грн. та доручити департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової 

сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

5. Управління муніципальної варти 

5.1. лист № 607/24-08 від 12.12.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити збільшення бюджетних призначень у сумі 325 700, 

00 грн. та доручити департаменту фінансів винести питання на розгляд 

чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

       "ЗА" – 6 

"Утримався"– 1  

 

6. Управління міжнародного співробітництва та інновацій 

6.1. лист № 25-10/30-119 від 12.12.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити збільшення бюджетних призначень у сумі 94 000, 00 

грн. та доручити департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової 

сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 
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"ЗА" – одноголосно 

7. Департамент фінансів та бюджетної політики  

7.1. лист № 911/26/05-33 від 12.12.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити збільшення бюджетних призначень у сумі – 270 000, 

00 грн. та доручити департаменту фінансів винести питання на розгляд 

чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

8. Управління економічного розвитку міста 

8.1. лист № 1.01-05/224 від 13.12.2019р. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Погодити перерозподіл бюджетних призначень у сумі 70 000, 00 грн. та 

зменшити бюджетні призначення в цілому у сумі – 80 000,00 грн. доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської 

ради. 

2. Доручити управлінню економічного розвитку міста до наступного 

засідання комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, 

фінансів, оподаткування та регуляторної політики подати інформацію, щодо 

виконання "Програми розвитку туризму та формування позитивного 

інвестиційного іміджу м Ужгород на 2018-2022р.р." 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

9. Департамент праці та соціального захисту населення 

9.1. лист № 34.06-34/4742 від 06.12.2019р. 

                        ВИСТУПАЛИ: Готра В.І. повідомив, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому утримується від 

обговорення та голосування за дане питання. 

ВИРІШИЛИ: Частково збільшити  бюджетні призначення в сумі – 359 

428,00 грн. та доручити департаменту фінансів винести питання на розгляд 

чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

10. Управління капітального будівництва 

10.1. лист № 28.01-15/120 від 13.12.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської 

ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 16.12.2019р. 

№ 925/33/04-10. (додаткова потреба) 
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Готра В.В. ознайомив присутніх із реєстром листів головних розпорядників 

коштів, та висновок департаменту фінансів та бюджетної політики  

№920/33/04-10 від 16.12.2019р.  щодо внесення змін до бюджету міста на 

2019 рік. 

(додаються). 

 

1.Департамент міського господарства 

1.1.лист №32.01-10/2437 від 05.12.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №32.01-10/2437 від 05.12.2019р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму розвитку земельних 

відносин у м.Ужгород на 2017-2019 роки в сумі – 199 000грн. 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

1.2. лист КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" 

№ 78/12 від 09.12.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання 78/12 від 09.12.2019р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на  закупівлю модульного офісу 

для адміністрації в сумі – 120 000грн., для закупівлі мобільного санітарного 

модулю для людей з обмеженими фізичними можливостями в сумі – 80 

000грн. 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

3.1.лист №32.01-10/2490 від 05.12.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №32.01-10/2490 від 16.12.2019р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму благоустрою міста на 

капітальний ремонт вул. Львівська в сумі – 1 399 117 грн. та вул. Антонівська 

– 428 078, 00 грн. 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

4. Департамент праці та соціального захисту населення 

4.1. лист № 34.06-31/4866 від 17.12.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 34.06-31/4866 від 17.12.2019р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти по КПКВК 0813242  "Інші заходи у 

сфері соціального захисту і соціального забезпечення", КЕКВ 2240 "Оплата 

послуг(крім комунальних)" в сумі 119 772, 00 грн. за рахунок зменшення 

коштів на "Програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних 

маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2019р. " 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

VII. Про лист управління охорони здоров'я № 31-24/455 від 17.12.2019р. 
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ВИСТУПАЛИ: Решетар В.В. повідомив присутнім членам комісії, що 

відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України № 106 від 06.02.2012р. 

управління охорони здоров'я просить внести зміни до бюджету міста 

Ужгород на 2019р., а саме внести зміни в назву об'єктів: 

З 

Придбання стаціонарної ультразвукової діагностичної системи для 

Ужгородського міського пологового будинку, вул Грибоєдова, 20 Б, м 

Ужгород; 

Придбання портативної ультразвукової діагностичної системи для 

Ужгородського міського пологового будинку вул. Грибоєдова, 20 Б, м. 

Ужгород. 

На 

Придбання стаціонарної ультразвукової діагностичної системи для КНП 

"Ужгородський міський пологовий будинок", Ужгородської міської ради, 

вул. Грибоєдова, 20 Б, м Ужгород; 

Придбання портативної ультразвукової діагностичної системи для КНП 

"Ужгородський міський пологовий будинок", Ужгородської міської ради, 

вул. Грибоєдова, 20 Б, м Ужгород; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання розпорядника коштів та 

рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики внести 

відповідні зміни до бюджету міста на 2019 рік із подальшим затвердженням 

на сесії міської ради. 

   За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

 

VIII. Про лист управління капітального будівництва №28.01-15/121 від 

16.12.2019р. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх членів комісії з змістом листа 

розпорядника коштів щодо виділення додаткових коштів на виконання робіт 

по КПКВК 1510180, КЕКВ №3132. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та рекомендувати виділити додаткові 

кошти на 2020 рік на "Капітальний ремонт коридорів адмінбудівлі по пл. 

Поштова, 3" в сумі – 800 000, 00 грн. за рахунок зменшення резервного 

фонду. 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

V. Обговорення проектів рішень пленарного засідання чергової ХLІІ 

сесії міської ради. 

1. СЛУХАЛИ: Пекар В.І представив проект рішення № 1882 «Про зміни до 

Положення про залучення коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток 

інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури міста.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями: 



 7 

В пункті 1.2. Рішення, абзац другий пункт 3.3. Розділу III  Положення, 

викласти в такій редакції, а саме: 

Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва 

замовником інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури 

поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної 

вартості на умовах, визначених відповідним рішенням міської ради про 

прийняття таких інженерних мереж та/або об'єктів у комунальну 

власність. 

В пункті 1.4 після слів: «…загальної кошторисної вартості будівництва 

об’єкта для нежитлових будинків та споруд» доповнити текстом «і 

реконструйованих об’єктів». 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2. Проект рішення № 1883 «Про програму підтримки управління 

стратегічних розслідувань в Закарпатській області Департаменту 

стратегічних розслідувань НП України на 2020рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

         "ЗА" – одноголосно 

 

3.  Проект рішення № 1884 «Про зміни до Програми забезпечення безпеки 

громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними 

повторних злочинів в місті Ужгород на 2019-2021 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

         "ЗА" – одноголосно 

 

4. СЛУХАЛИ: Яцків О.І.. представила проект рішення № 1885 «Про 

зміни до Програми розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017 – 2019 

роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

5.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представив проект рішення № 1886 «Про 

зміни до комплексної Програми відновлення історичного центру м. 

Ужгорода на 2017 – 2020 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 
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"ЗА" – одноголосно 

 

 СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1887 «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 

 

6.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1888 з 

доповненням «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 з наступними критичними зауваженнями: 

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

1.1. Доповнити додаток  наступним   об'єктом: 

 

№  

п.п. 

Адреса,  

рік забудови, 

підстава включення  

Кошторисна 

вартість, грн. 

Фінансування, грн.: 

Кошти 

бюджету 

Спів- 

фінансування 

за рахунок 

мешканців 

20% 

Завдання 2.  Проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації 

багатоквартирних житлових будинків, що обслуговуються управителями 

 вул. Собранецька, 124, 

рік забудови - 1966 

299800 239840 

 

 

59960 

 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Гомоная В.В. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

7.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1889 з 

доповненням «Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 2018 – 

2022 роки. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. В зв'язку з технічною помилкою : 

            1.1. У Додатку 7 до Програми внести зміни до завдання  

«Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій», доповнити 
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об’єктом «Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. 

Василя Комендаря, 50 – передбачити фінансування 200 тис. грн.  

           1.2. У Додатку 7 завдання «Капітальний ремонт вул. Стрільничної 

« з міського бюджету передбачити обсяг фінансування – 470,0 тис. грн. 

 1.3. У Додатку 7 завдання «Капітальний ремонт зупинок 

громадського транспорту» передбачити обсяг фінансування – 970,00 тис. 

грн. 

           1.3. Вилучити об’єкт «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальної території вул. Марка Вовчка, 14-290 тис.грн.»  . 

2. Привести у відповідність додатки 1,2,3,4,7  до Програми з врахуванням 

зазначених змін. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

8.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1890 «Про 

зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста 

Ужгород на 2018 – 2022 роки.» 

  ВИСТУПАЛИ: Готра В.І. та Ковальський А.В.  повідомили, 

відповідно до норм чинного законодавства, про наявність конфлікту 

інтересів, тому утримується від обговорення та голосування за дане питання. 

ВИСТУПАЛИ: Химинець В.В. запропонував внести наступні критичні 

зауваження:  

1. Збільшити обсяг видатків Завдання 2 Підпрограми 1 

«Забезпечення функціонування підприємств побутового обслуговування, 

що входять до комунальної власності (внески у статутний фонд 

комунальних підприємств) (ТПКВКМБ 1217670)» за Програмою 

фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-

2022 роки на суму 200,0 тис. грн. для надання внесків до статутного 

капіталу КП «Парк культури та відпочинку «Під замком» Ужгородської 

міської ради у 2019 році. 

2. Привести у відповідність із внесеними змінами додатки 1, 2 та 3 

до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста 

Ужгород на 2018-2022 роки. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з критичними зауваженнями. 

За це рішення голосували: 

        "ЗА" – 5 

  "Не приймали участі у голосуванні" –2 

9.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1891 «Про 

збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Парк 

культури та відпочинку «Під замком». 

ВИСТУПАЛИ: Ковальський А. повідомив, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому утримується від 

обговорення та голосування за дане питання. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

       "ЗА" – 6 

"Не приймали участі у голосуванні" – 1 

 

10.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1892 «Про 

затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

комунальної власності, яка підлягає продажу на земельних торгах у формі 

аукціону.» (вул. Собранецька – об’їзна дорога) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

11.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1893 «Про 

затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

комунальної власності, яка підлягає продажу на земельних торгах у формі 

аукціону.» (вул. Миколи Бобяка) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

12.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1894 «Про 

затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

комунальної власності, яка підлягає продажу на земельних торгах у формі 

аукціону.» (вул. Миколи Бобяка (т.ц. «Нова лінія поз.1)) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

13.  СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення № 1895 «Про 

визнання пункту 8 рішення ХХХV сесії міської ради VІІ скликання 

18.04.2019 № 1505 таким,що втратив чинність.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

14.  СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 1896 з 

доповненням «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.  



 11 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

15.  СЛУХАЛИ: Воловар М.В. представила проект рішення № 1897 

«Про зміни до рішень ХLІ сесії міської ради VІІ скликання 14 листопада 2019 

року № 1790, 1791.» (структура апарату виконавчого органу) 

ВИСТУПАЛИ: Готра В.В. підняв питання, щодо можливості та 

актуальності створення "управління транспорту" при Ужгородській міській 

раді, для оптимізації роботи служб та установ міста пов'язаних з 

перевезенням мешканців на маршрутах міста. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії. 

2. Доручити службі персоналу та спецроботи та відділу транспорту до 

наступного засідання комісії – з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики вивчити питання 

та подати пропозицію, щодо створення управління транспорту. 

   За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

16.  СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представив проект рішення № 1898 «Про 

доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 10.03.2016 № 119.» 

(Про затвердження містобудівної документації) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

        "ЗА" – 4 

Утримались –2 

  "Не приймали участі у голосуванні" –1 

 

17.  СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення № 1899 «Про 

розроблення містобудівної документації.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

        "ЗА" – 4 

Утримались –2 

  "Не приймали участі у голосуванні" –1 

 

18.  СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення № 1900 «Про 

затвердження детального плану території, обмеженої вулицями 

Собранецькою, Запорізькою та територією лісів.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

        "ЗА" – 5 
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"Утримались" –2 

19.  СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення № 1901 «Про 

затвердження детального плану території, обмеженої вулицями 

Закарпатською, Гвардійською, Поліни Осипенко та територією аеропорту.» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати зняти з розгляду проект рішення на до 

вивчення. 

За це рішення голосували: 

        "ЗА" – 5 

"Утримались" –2 

 

20.  СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення № 1902 «Про 

затвердження плану території, обмеженої вулицями Поліни Осипенко, 

Гвардійською, Єнківською та територією аеропорту.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

        "ЗА" – 5 

"Утримались" –2 

 

21.  СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення № 1903 «Про 

затвердження детального плану території, обмеженої вулицями Андрія 

Бачинського, Другетів, Міклоша Берчені та провулком Приютським.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

        "ЗА" – 5 

"Утримались" –2 

 

22.  СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення № 1904 «Про 

затвердження детального плану території, обмеженої вулицями Вілмоша 

Ковача, Марії Заньковецької, Іштвана Сечені, Капушанською.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

        "ЗА" – 5 

"Утримались" –2 

 

23.  СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення № 1905 «Про 

затвердження детального плану території, обмеженої вулицями 

Собранецькою, Василя Докучаєва, Університетською, Вірменською та 

Керченською.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

        "ЗА" – 5 
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"Утримались" –2 

 

24.  СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення № 1906 «Про 

затвердження детального плану території, обмеженої вулицями Михайла 

Грушевського, Олександра Богомольця, Володимира Погорєлова та Марії 

Заньковецької.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

        "ЗА" – 6 

"Утримались" –1 

 

25.  СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення № 1907 «Про 

затвердження детального плану території, обмеженої вулицями 

Капушанською, Степана Добоша, Юлії Жемайте, Швабською, площею 

Кирила і Мефодія та проспектом Свободи.» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати зняти з розгляду проект рішення на до 

вивчення. 

За це рішення голосували: 

         "ЗА" – одноголосно 

 

26.  СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення № 1908 «Про 

внесення змін у детальний план території, обмеженої вулицями 

Возз’єднання, Миколи Бобяка, Володимирською, Михайла Драгоманова.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

                  "ЗА" – 3 

   "Утримались від голосування " – 4 

      Рішення не прийнято комісія не 

       визначилась із   рекомендацією 

 

27.  СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення № 1909 «Про 

найменування нових вулиць міста.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

               "ЗА" – 5 

   "Утримались від голосування " – 2 

 

26. (проєкт № 1910 з доповненням )Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

27.(проєкт № 1911)Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 
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28.(проєкт № 1912 з доповненням 1,2)Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

29.(проєкт № 1913 з доповненням 1,2)Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

30.(проєкт № 1914 з доповненням )Про надання згоди на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

31.(проєкт № 1915 з доповненням)Про затвердження технічної документації 

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

32.(проєкт № 1916 з доповненням 1,2)Про поновлення та припинення дії 

договорів оренди земельних ділянок. 

33.(проєкт №1917 з доповненням 1,2)Про надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

34.(проєкт № 1918)Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.(гр. Ваш М.М.) 

35.(проєкт № 1919)Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.(гр. Жук Н.В.) 

36.(проєкт № 1920)Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.(гр. Котляровій І.В.) 

37.(проєкт № 1921)Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.(гр. Куклишин М.М.) 

38.(проєкт № 1922)Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.(гр. Мигович М.А.) 

39.(проєкт № 1923)Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.(гр. Паскаль С.Є.) 

40.(проєкт № 1924)Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.(гр. Решетарь С.А.) 

41.(проєкт № 1925)Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.(гр. Товт Б.Т.) 

42.(проєкт № 1926)Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.(ТОВ «ЖК 

ПРЕМ’ЄРБУД») 

43.(проєкт № 1927)Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського  

44.(проєкт №1928)Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.(ПП «Валентина») 

45.(проєкт № 1929)Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.(ПП «Валентина») 

46.(проєкт № 1930)Про затвердження матеріалів актуалізації звіту про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарськогопризначення. 

47.(проєкт № 1931 з доповненням)Про зміни та скасування рішень міської 

ради. 

48.(проєкт № 1932)Про визнання рішення міської ради 23.12.2015 р. No 71 

таким, що втратило чинність. 
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СЛУХАЛИ: Готра В.В. запропонував вищезазначені проєкти рішення 

підтримати та рекомендувати пакетом до розгляду на сесії. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкти рішень та рекомендувати пакетом до 

розгляду на сесії . 

За це рішення голосували: 

        "ЗА" – 6 

"Утримався"  – 1 

 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. повідомив присутнім членам комісії, що у зв'язку із 

закінченням фінансового року, а також з метою раціонального та 

ефективного освоєння бюджетних коштів відповідно до клопотань 

розпорядників бюджетних коштів, які були розглянуті на даному засіданні, 

рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати 

доповнення до проєкту рішення "Про зміни до бюджету міста Ужгород на 

2019 рік " із подальшим затвердженням на сесії міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики 

відповідно до протоколу даної комісії підготувати доповнення до проєкту 

рішення "Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік " із подальшим 

затвердженням на сесії міської ради. 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

Голова комісії      Віталій ГОТРА  

 

Секретар комісії      Анатолій КОВАЛЬСЬКИЙ 


