
ПРОТОКОЛ № 14 

засідання постійної комісії з питань комунальної власності, ремонту 

житлового фонду, благоустрою міських шляхів та 

внутрішньоквартальних територій 

 

від 04.07.2019         м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Чурило М.М. – голова комісії; 

Якубик І.І. – секретар комісії; 

Білонка В.І., Варцаба С.В. – члени комісії; 

ВІДСУТНІ:  

Пацкан Д.С. – заст. голови комісії; 

Борисенко О.О. 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

Логвінов П.В. – начальник управління економічного розвитку; 

Кенс О.Ю. – заст. директора департаменту фінансів та бюджетної політики; 

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

Мухомедьянова Н.Б. – начальник управління освіти; 

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

забезпечення; 

Пекар В.І. – начальник управління правового забезпечення; 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Обговорення проектів рішень першого пленарного засідання чергової 

ХХХVІІІ сесії міської ради. 

 

1. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення №1627 «Про 

затвердження Положення про департамент міського господарства.»  

ВИСТУПИЛИ: Чурило М.М. зауважив на необхідності коригування 

Положення з метою налагодження співпраці профільної депутатської комісії 

із структурним підрозділом. 

 Бабидорич В.І. висловився проти внесення коригувань, оскільки 

департамент є самостійною юридичною особою. 

ВИРІШИЛИ: 1. Внести наступні зміни до проекту рішення: 

1. Пункт 2.2.1. викласти у наступній редакції: «Розробляє проект 

Програми приватизації та разом з рекомендаціями профільної 

депутатської комісії виносить її на розгляд міської ради та 

забезпечує її виконання;» 

2. Пункт 2.2.3 доповнити реченням: «Інформує профільну депутатську 

комісію про наявні заяви щодо приватизації об’єктів комунальної 

власності». 
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3. В пункті 3.1. після слів «Департамент готує пропозиції» доповнити 

текстом: «та після надання рекомендацій профільної депутатської 

комісії розробляє проекти рішень міської ради…» 

4. Пункти 3.2.30., 3.2.31. доповнити наступним реченням: «Завчасно 

інформує про надані дозволи профільну депутатську комісію». 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловлених зауважень. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення №1628 «Про 

ліквідацію комунального підприємства зеленого господарства "Агромікс" 

Ужгородської міської ради.»   

ВИСТУПИЛИ: Чурило М.М. запропонував відправити проект рішення на 

довивчення, оскільки відсутнє попереднє обговорення профільною 

депутатською комісією первинної документації, яка стала підставою для 

розробки проекту рішення та відсутня відповідна аналітична довідка про 

діяльність КП. 

ВИРІШИЛИ: Відправити проект рішення на довивчення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення №1629 «Про 

припинення діяльності комунального підприємства "Уж-Фест" Ужгородської 

міської ради.»  

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 №1630 «Про 

передачу комунального майна в оперативне управління.» (заклад дошкільної 

освіти №7 "Віночок") 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення №1631 «Про 

передачу комунального майна в оперативне управління.» (ЗОШ №6) 

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 №1632 «Про 

безоплатну передачу  майна комунальної власності.» ("Романі Чгіб") 

ВИСТУПИЛИ: Чурило М.М. запропонував відмовити у задоволенні 

клопотання, запропонувати заявнику викупити приміщення на умовах, 

передбачених чинним законодавством. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику викупити приміщення на умовах, передбачених 

чинним законодавством. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення №1633 «Про 

передачу приміщення у користування.» (підвальне приміщення по вул. 

Сільвая, 3)  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику зазначені приміщення на умовах оренди. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення №1634 «Про 

надання згоди на відчуження спільної часткової власності.» (вул. Дендеші, 

139) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення №1635 «Про 

надання згоди на прийняття квартири у комунальну власність.»  

ВИСТУПИЛИ: Варцаба С.В. звернув увагу на технічну помилку в пункт1 

проекту рішення в частині назви Головного управління Національної поліції. 

ВИРІШИЛИ: 1. В пункті 1 проекту рішення  назву «Управління 

міністерства внутрішніх справ України в Закарпатській області» доповнити 

тестом «ліквідаційна комісія». 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленого зауваження. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення №1636 «Про 

доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ скликання 28 лютого 

2019 року № 1458.» (пл. Дружби Народів,2) 

ВИСТУПИЛИ: Чурило М.М. зауважив, що утримується від голосування за 

проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «утримався» - 1. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

11. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення №1637 «Про 

доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ скликання 28 лютого 

2019 року № 1458.» (вул. Керченська, 7) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - 3; 

  «утримався» - 1. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

12. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення №1638 «Про 

внесення змін до рішення ХVІІ сесії міської ради VІІ скликання 16 листопада 

2017 року № 865.» (вул. Г. Свободи, 9б) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «утримався» - 1. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

13. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення №1639 «Про 

доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ скликання 28 лютого 

2019 року № 1458.» (пр. Свободи, 31) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «утримався» - 1. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

14. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення №1640 «Про 

доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ скликання 28 лютого 

2019 року № 1458.» (вул. Волошина, 14-16) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «утримався» - 1. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

15. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення №1641 «Про 

доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ скликання 28 лютого 

2019 року № 1458.» (вул. Загорська, 51) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «утримався» - 1. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

16. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення №1642 «Про зміни 

до Програми утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП 

"Стадіон "Авангард" на 2018 -2020 роки.»  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

17. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення №1643 «Про 

збільшення розміру статутного капіталу комунальних підприємств 

Ужгородської міської ради.»  
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

18. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення №1644 «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. 

19. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення №1645 «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. 

20. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення №1646 «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. 

21. СЛУХАЛИ: Мухомедьянова Н.Б. представила проект рішення №1647 

«Про затвердження Програми з облаштування внутрішніх вбиралень у 

закладах освіти м. Ужгорода на 2019 -2020 роки.»  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

22.  СЛУХАЛИ: Урста М.В. представив проект рішення №1648 «Про 

зміни до рішення XXII сесії міської ради VII скликання 06.04.18 №1048.»  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

23. СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення №1649 «Про зміни 

та доповнення до рішення XVII сесії міської ради VII скликання 09.11.2017 

року №797.»  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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24. СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. представив проект рішення №1650 «Про 

зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2019 

рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

25. СЛУХАЛИ: Кенс О.Ю. представила проект рішення №1651 «Про 

зміни до рішення міської ради 10.07.2018 №1151 "Про місцеві податки і 

збори".  

ВИСТУПИЛИ: Варцаба С.В. вніс пропозиції до запропонованого проекту 

рішення. 

ВИРІШИЛИ: 1. Доповнити проект рішення підпунктом 1.3 наступного 

змісту: 

« 1.3 Пункт 5 Положення  про туристичний збір у м. Ужгород викласти в 

наступній редакції: 

«5. Ставка збору для внутрішнього та в’їзного туризму встановлюється за 

кожну добу тимчасового розміщення кожної особи у місцях проживання 

(ночівлі), визначених підпунктом 6.1 пункту 6 цього Положення, в таких 

розмірах: 

- при вартості тимчасового розміщення для однієї особи за одну добу 

до 350 грн. (включно) – 0,25% від розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року; 

- при вартості тимчасового розміщення для однієї особи за одну добу 

від 350 грн. до 850 грн.  (включно) – 0,40% від розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року; 

- при вартості тимчасового розміщення для однієї особи за одну добу 

понад 850 грн. – 0,50% від розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. 

 2. Внести зміни в додаток до Положення про податок на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Ужгород, а саме: 

Зменшити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, для об’єктів нежитлової нерухомості у наступних відсотках до 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування: 

- для категорії будівель «готелі», «мотелі», «кемпінги», «пансіонати» , 

інші будівлі для тимчасового проживання замінити ставку для периферійної 

зони 0,40% на 0,20%, для серединної зони 0,50% на 0,25% та для центральної 

зони 0,60% на 0,30%; 

- для всіх інших категорій будівель (за виключенням будівель казино, 

ігорних будинків) замінити ставку для периферійної зони 0,60%  на 0,50%, 

для серединної зони 0,75% на 0,70% та для центральної зони 0,90% на 0,80%; 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

26. СЛУХАЛИ: Воловар М.В. представила проект рішення №1652 «Про 

зміни до рішення XXX сесії міської ради VII скликання 13 грудня 2018 року 

№1367.»  Просила доповнити проект рішення текстом наступного змісту: « - 

вивести із складу управління програмного та комп’ютерного забезпечення 2 

одиниці; 

- затвердити чисельність управління програмного та комп’ютерного 

забезпечення у кількості 9 одиниць; 

- ввести у склад управління муніципальної варти 2 одиниці; 

- затвердити чисельність управління муніципальної варти у кількості 

22 одиниці». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

27.  СЛУХАЛИ: Воловар М.В. представила проект рішення №1653 «Про 

затвердження положення про відділ контролю за додержанням законодавства 

про працю Ужгородської міської  ради та зміни до положення про управління 

міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради.»    

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

28. СЛУХАЛИ: Воловар М.В. представила проект рішення №1654 «Про 

направлення на навчання.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

29. СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 1597 

(повторно) «Про затвердження внесення змін у детальний план території, 

обмеженої вулицями Загорська, Мінська, Тютюнова.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

30. СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення №1655 «Про 

затвердження детального плану території, обмеженої вулицями Михайла 

Ломоносова, Собранецькою, Івана Крилова та Ференца Ракоці.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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31. СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення №1656 «Про 

затвердження детального плану території, обмеженої вулицями Юрія 

Гагаріна, Коритнянською та межею міста.»  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно.  

 

Голова комісії        М.ЧУРИЛО 

 

 

Секретар комісії       І.ЯКУБИК 


