
ПРОТОКОЛ № 184 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 25.03.2019         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.В., Козак В.А.,  

Пономарьов С.Б., Прозор Є.І. – члени комісії; 

ВІДСУТНІ:  

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Козак В.А., Шевчук Г.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

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

Василиндра О.М. – начальник управління у справах культури, молоді і 

спорту; 

Пекар В.І. – начальник управління правового забезпечення; 

Тищук І. – військовий комісар Ужгородського РМВК; 

Паламарчук О. – начальник аварійно – рятувального загону спецпризначення 

УДСНС; 

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

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

Боршовський О.І. – начальник управління містобудування та архітектури; 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

І. Обговорення проектів рішень першого пленарного засідання чергової 

ХХХV сесії міської ради. 

ІІ. Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання 

земельних відносин. 

 

1. СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. представила проект рішення № 1504 

«Про Програму «Молодь міста Ужгород» на 2019 – 2021 роки». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: Тищук І. представив проект рішення № 1505 «Про 

Програму матеріально – технічного забезпечення підрозділів територіальної 

оборони на 2019 – 2020 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: Паламарчук О. представив проект рішення № 1506 «Про 

Програму підтримки Аварійно – рятувального загону спеціального 

призначення УДСНС України у Закарпатській області на 2019 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: Олексіюк С.М. представив проект рішення № 1507 «Про 

зміни та доповнення до Програми зайнятості населення на період до 2020 

року.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: Тарахонич В.Ю. представила проект рішення № 1508 

«Про зміни до Програми розвитку транскордонного співробітництва та 

підтримки імплементації проектів міжнародної технічної допомоги в м. 

Ужгород на 2018 – 2022 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6. СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 1509 «Про зміни до Програми 

відпочинку та оздоровлення дітей на 2017 – 2019 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7. СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 1510 «Про зміни та доповнення до 

рішення міської ради 18.01.2019 № 1395 «Про розмір орендної плати». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1511 «Про 

зміни до Програми охорони навколишнього природного середовища міста 

Ужгород на 2018 – 2022 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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9. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1512 «Про 

збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства 

«Водоканал м. Ужгорода». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1513 «Про 

списання основних засобів КП «Лікарняна аптека». 

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 № 1514 «Про 

передачу приміщень у безоплатне користування.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

12.  СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 1515 «Про зміни 

до рішення міської ради 10.07.2018 № 1151 «Про місцеві податки та збори». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

13.  СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 1516 «Про 

надання пільг.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

14.  СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення № 1517 «Про зміни 

і доповнення до Положення про залучення коштів фізичних та юридичних 

осіб на розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури 

міста.» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії.. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

15.  СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення № 1518 з 

доповненням) «Про доповнення до рішення ХХХ сесії міської ради VІІ 

скликання 13.12.2018 року № 1319.» (Про проекти регуляторних актів 

міської ради) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

16.  СЛУХАЛИ: Воловар М.В. представила проект рішення № 1519 з 

доповненням «Про зміни до рішення ХХХ сесії міської ради VІІ скликання 13 

грудня 2018 року № 1367.» (Структура виконкому міської ради) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

17.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 1520 

«Про перейменування вулиць.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

18.  СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення № 1521 «Про 

виконання судового рішення.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

ІІ.  

1. Про розгляд заяв учасників АТО, поранених учасників АТО та 

учасників бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів  

1.18. Гр. Маслянику Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0421 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Чапека, б/н з подальшою передачею її у власність 

(висновок архітектури, комісія по АТО рекомендувала задовільнити 

клопотання).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5/1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельних ділянок згідно з ст.ст. 25, 56 Закону України 

«Про землеустрій»: 

- Департаменту міського господарства земельну ділянку                   

(кадастровий номер 2110100000:50:001:0365) площею 0,2449 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                    

вул. Собранецькій, 145 «в» з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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10. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб. 

10.4. Звернення гр. Малєнкової Е.С. щодо уточнення встановлення розміру 

орендної плати на рівні 3% від нормативної грошової оцінки землі. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання та встановити 

орендну плату на рівні 3%. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

 

Голова комісії       О.АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії       Ю.СТАНКО 
 


