
ПРОТОКОЛ №16 

 
засідання постійної комісії  

з питань комунальної власності, ремонту житлового фонду, благоустрою 

міських шляхів та внутрішньо-квартальних територій 

 

 

від 03.09.2019 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ: 

 

 

          

         ВІДСУТНІ: 

Чурило Михайло Михайлович - голова комісії; 

Пацкан Дмитро Сергійович – заступник голови комісії; 

Варцаба Сергій Васильович, 

Білонка Володимир Іванович – члени комісії. 
 

Якубик Іван Іванович  - секретар комісії. 

Борисенко Олександр Олександрович 

 

    ЗАПРОШЕНІ: Шевчук О.О. – начальник відділу по роботі з депутатами 

та постійними комісіями; 

Василиндра О.М. – начальник управління у справах 

культури молоді; 

 Біксей А.Б.  директор департаменту праці та соціального 

захисту населення; 

Гах Л.М.- директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики; 

Тарахонич В.Ю. – начальник управління міжнародного 

співробітництва та інновацій; 

Полтавцева Т.В. – начальник управління комунальною 

власністю та земельними ресурсами департаменту 

міського господарства; 

Пекар В. – начальник управління правового забезпечення; 

Логвінов П.В. – начальник управління економічного 

розвитку міста; 

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

Чобаль В.П. – заступник начальника ДУ «Закарпатська 

УВП № 9». 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Обговорення проектів рішень засідання чергової ХХХІХ сесії 

Ужгородської міської  ради VІI скликання. 

1. (проект № 1704) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Гісем В.В.) 

 



2.  (проект № 1705) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Густі В.П.) 

3. (проект № 1706) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Ковач П.П.) 

4.  (проект № 1707) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Літераті Т.О.) 

5.  (проект № 1708) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Маляр Р.В.) 

6.  (проект № 1709) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Панов В.О.) 

7. (проект № 1710) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода»  (Півень А.В.) 

8. (проект № 1711) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Рєпкін Н.З. – посмертно) 

9.  (проект № 1712) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Рішко В.М.) 

10. (проект № 1713) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Сачко М.О.) 

11. (проект № 1714) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Химинець В.В.) 

12. (проект № 1715) Про присвоєння нагороди «Почесна відзнака 

Ужгородської міської ради». 

СЛУХАЛИ: Шевчук О.О. представила проект рішення. Інформувала присутніх 

про наявні подання на присвоєння нагороди «Почесна відзнака Ужгородської 

міської ради»,  що надійшли після оголошених строків подання відповідних 

звернень: 

- претендента Андріїв Ольгу Валеріївну – головну медичну сестру ТОВ 

«Медичний центр «ДІАМЕД» - за високий професіоналізм, сумлінну 

працю та вагомий внесок у розвиток медичної галузі м.Ужгорода; 

     -  Вікторію Василівну Цанько – головного диригента симфонічного оркестру 

філармонії, Заслужену артистку України – за активну концертно – виконавську 

діяльність та високий професіоналізм. 

        - Ротарі Клуб «Ужгород – Скала» за вагомий внесок в розв’язанні проблем 

соціального захисту населення міста.». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати претендентів до розгляду на сесії з наступним 

критичним зауваженням: 

     Серед запропонованих кандидатів на присвоєння звання "Почесний 

громадянин м. Ужгорода" обрати лише одного.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Шевчук О.О. повідомила про звернення першого віце –президента 

МГО «Міжнародної служби порятунку 911» Мацака П.Ю. щодо присвоєння 

звання «Почесний громадянин м. Ужгорода» директору департаменту Захисту 

Прав Споживачів МГО «МСП 911» Домище Мирославу Миколайовичу. 



ВИРІШИЛИ: Відмовити у задоволення клопотання у зв’язку із 

порушенням строків подання звернення. Запропонувати заявнику 

звернутися з повторним клопотанням наступного року у визначені 

міською радою терміни. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

13.  (проект № 1716) Про присвоєння звання «Лауреат міської премії імені 

Петра Скунця». 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. представила проект рішення. 

СЛУХАЛИ: Шевчук О.О. проінформувала присутніх про лист ГО 

«Міжнародна асоціація випускників Ужгородського національного 

університету» з проханням не затверджувати книгу Романа Офіцинського 

«Народні перекази Закарпаття» як домінанта премії імені Петра Скунця, 

оскільки автором було допущено у свої діяльності некоректне ставлення до 

своїх колег науковців, що в свою чергу дискредитує саму премію імені Петра 

Скунця. 

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома лист. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

14.  (проект № 1717) Звіт про виконання бюджету м. Ужгорода за І півріччя 

2019 року. 

СЛУХАЛИ: Граб Г.Я. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

15.  (проект № 1718) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

16.  (проект № 1719) Про делегування повноважень для виконання грантової 

угоди PLBU.02.01.00-UA-0697/17-00 щодо реалізації 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 



17.  (проект № 1720) Про Програму підтримки Державної установи 

«Закарпатська установа виконання покарань (№9)» на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Чобаль В.П. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2 

"УТРИМАВСЯ"- 2; 

Рішення не прийнято. 

18.  (проект № 1721) Про зміни до рішення ХХVІІІ сесії міської ради VІІ 

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

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

19.  (проект № 1722) Про зміни до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ 

скликання 28 лютого 2019 року № 1439. (Програма будівництва та 

реконструкції дитячих та 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 

20.  (проект № 1723) Про скасування містобудівних умов та обмежень 

забудови земельних ділянок. (електронна петиція). 

СЛУХАЛИ: Пекар В. представив  проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати зауваження управління містобудування та 

архітектури.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

21.  (проект № 1724) Про зміни та доповнення до рішення ХVІІ сесії міської 

ради VІІ скликання 09.11.2017 року № 797. (Програма сприяння 

виконанню рішень судів) 

СЛУХАЛИ: Пекар В. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

22.  (проект № 1725) Про виконання судового рішення. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати зауваження відділу землекористування.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 



23.  (проект № 1726) Про зміни і доповнення до Положення про залучення 

коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно – 

транспортної та соціальної інфраструктури міста. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.  представив  проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

24.  (проект № 1727) Про прийняття коштів субвенції 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 

25.  (проект № 1728) Про зміни до рішення міської ради 14.04.2016 № 171. 

(Програма репродуктивного здоров’я населення) 

26. (проект № 1729) Про зміни до рішень міської ради 14.06.2016 № 172, 

09.11.2017 № 796. (Програма забезпечення мешканців, які страждають 

на рідкісні захворювання) 

27. (проект № 1730) Про зміни до рішення міської ради 29.11.2016 № 443. 

(Програма зміцнення бази МЦ ПМСД) 

28. (проект № 1731) Про зміни до рішень міської ради 09.11.2017 № 792, № 

795. (Програма медичного забезпечення ветеранів) 

29. (проект № 1732) Про зміни до рішень міської ради 09.11.2017 № 793, № 

794 (Програма протидії захворювання на туберкульоз). 

30. (проект № 1733) Про зміни до рішень міської ради 28.08.2018 № 1187, № 

1188. (Програма забезпечення імплантати мешканців з хворобами опорно 

– рухового апарату) 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проекти рішень.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

31.  (проект № 1734) Про проведення повторного конкурсу. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

32.  (проект № 1735) Про продовження договору оренди.  

(Православна наб., 20) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 



33.  (проект № 1736) Про передачу приміщень у користування та 

встановлення орендної плати. (медичні установи) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

34.  (проект № 1737) Про безоплатну передачу майна комунальної власності. 

(вул. Оноківська, 16) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Відхилити проект рішення. Залишити в силі попередню 

рекомендацію комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

35.  (проект № 1738) Про передачу об’єктів. (водопровідно – каналізаційні 

мережі). 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2; 

"ПРОТИ"- 1 (Чурило М.); 

"УТРИМАВСЯ"- 1 (Варцаба С.); 

Рішення не прийнято. 

 

36. (проект № 1739) Про передачу об’єктів. (водопровідна мережа). 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2; 

"ПРОТИ"- 1 (Чурило М.); 

"УТРИМАВСЯ"- 1 (Варцаба С.); 

Рішення не прийнято. 

37.  (проект № 1740) Про прийняття земельної ділянки в комунальну 

власність. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

38.  (проект № 1741) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458. (вул. Керченьска, 7). 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  



ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

39.  (проект № 1742) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

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

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

40.  (проект № 1743) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

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

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

41.  (проект № 1744) Про внесення змін до рішення ХVІІ сесії міської ради 

VІІ скликання 16 листопада 2017 року № 865. (вул. Генерала Свободи, 9б) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

42.  (проект № 1745) Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 

2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Головей Н.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2; 

"ПРОТИ"- 1 (Чурило М.); 

"УТРИМАВСЯ"- 1 (Варцаба С.); 

Рішення не прийнято. 

43.  (проект № 1746) 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 

 

 

Голова комісії  М. ЧУРИЛО 


