
 

ПРОТОКОЛ №19 

 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної  

політики 

 

від 17.05.2021 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Гомонай В.В. – заст. голови комісії. 

Чорній І.І. – секретар комісії. 

Бадида М.П., Білонка В.І., Волосянський О.П.,  

Горват Е.І., Мандич Ю.В., Мухомедьянова Н.Б., 

Роман М.В.– член комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

Полтавцева Т.В.  – заступник директора департаменту міського господарства, 

начальник управління майном містас 

Каліновська О.І. – заступник начальника управління містобудування та 

архітектури; 

Війнявський С.О. – зступник командира 3-го стрілецького батальйону в/ч 3002 

Національної гвардії України;  

Макара О.М. – начальник служби персоналу та спец роботи; 

Яцків О.І. – заступник начальника управління благоустрою; 

Келемец А.М. – директор департаменту соціальної політики; 

Пекар В.І.  – начальник  юридичного управління правового забезпечення; 

Лавренко О. – заступник начальника 1 ДПРЗ Управління ДСНС України в 

Закарпатській області;  

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

Логвінов П.В. –  начальник управління економічного розвитку; 

Маєрчик П.С. –  депутат міської ради; 

Ключевський І.І. – голова ГО «Організація роботодавців міста Ужгорода».  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

I. Про звернення гр. Ключевського І.І. щодо перегляду ставки земельного 

податку на 2022 рік. 

II. Про розгляд проектів рішень пленарного засідання чергової VI сесії 

Ужгородської міської ради VIII скликання. 

 

I. Про звернення гр. Ключевського І.І. щодо перегляду ставки земельного 

податку на 2022 рік. 

ВИСТУПАЛИ:  Ключевський І.І. звернувся від імені громадської організації 

«Організація роботодавців міста Ужгород» до членів комісії із клопотанням 



щодо перегляду ставки земельного податку на 2022 рік та встановлення її на 

рівня 1%. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання на наступному засіданні комісії 

та доручити управлінню економічного розвитку міста, на наступне засідання 

комісії запросити членів ГО «Організація роботодавців міста Ужгород» для 

обговорення та напрацювання дорожньої карти, щодо перегляду ставки 

земельного податку на 2022 рік.  

     За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

II. Про розгляд проектів рішень пленарного засідання чергової VI сесії 

Ужгородської міської ради VIII скликання. 

 

1. (проєкт № 168) Звіт про виконання бюджету Ужгородської міської 

територіальної громади за І квартал 2021 року. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.   представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

   За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

    "ЗА" – одноголосно 

 

2.  (проєкт № 169) Про включення до Переліку другого типу об’єкта 

комунальної власності міста Ужгород. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.   представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 9 

"Утримався" – 1 

 

3.  (проєкт № 170) Про доповнення до рішення ІV сесії міської ради VІІІ 

скликання 30 березня 2021 року № 172. (вул. Легоцького, 58) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

  За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 9 

 "Утримався" – 1 

 

4.  (проєкт № 171) Про передачу об’єктів. (водопровідно – каналізаційна 

мережа по вул. Капушанській) 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.   представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

– Пункт 1.3 вилучити з проекту рішення. 



     За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

   "ЗА" – одноголосно 

 

5.  (проєкт № 172) Про передачу об’єктів. (проектно – кошторисна 

документація) 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.   представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6.  (проєкт № 173) Про зміни до рішення ХХІV сесії міської ради VІІ 

скликання 26.06.2018 року № 1116. (Про житловий фонд соціального 

призначення) 

СЛУХАЛИ:   Фленько І.І.  представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

          До   складу комісії (Додаток 2 до проєкту рішення) включити 

наступних депутатів міської ради: Горват Ернест Іванович, Штефаньо 

Валентин Павлович, Мухомедьянова Наталія Богданівна, Гомонай Василь 

Васильович,  Бокоч Юліана Миколаївна, Тарахонич Вікторія Юріївна.  

   За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

   "ЗА" – одноголосно 

 

7. (проєкт № 174) Про зміни до рішення LІ сесії міської ради VІІ скликання 

від 10.09.2020 р. № 2123. (Про Почесного громадянина міста). 

СЛУХАЛИ: Риба А.Ю.   представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

    За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

              "ЗА" – 9 

        "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

8.  (проєкт № 175 з доповненням) Про зміни до рішення ХLІ сесії міської ради 

VІІ скликання 14 листопада 2019 року № 1790. (Про структуру виконавчих 

органів апарату ради) 

СЛУХАЛИ: Макара О.М.   представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 9 

   "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

9.  (проєкт № 176) Про затвердження положень про структурні підрозділи 

Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Макара О.М.   представила проєкт рішення. 



ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 9 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

10.  (проєкт № 177) Про присвоєння скверу назви «Університетський». 

СЛУХАЛИ: Каліновська О.І.   представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

11.  (проєкт № 178) Про внесення змін до детального плану території, 

обмеженої вулицями Собранецькою, Чеською та територією лісів (район 

вулиці Запорізькою). 

СЛУХАЛИ: Каліновська О.І.   представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

    За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 "ЗА" – 9 

          "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

12.  (проєкт № 179) Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

13. (проєкт № 180) Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. 

14. (проєкт № 181) Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

15.   (проєкт № 182) Про затвердження та відмову у затвердженні проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

16. (проєкт № 183) Про надання згоди на складання технічної документації 

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

17. (проєкт № 184) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

18. (проєкт № 185) Про поновлення дії договорів оренди земельних ділянок. 

19. (проєкт № 186) Про надання та відмову у наданні дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

20. (проєкт № 187) Про затвердження матеріалів актуалізації звіту про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення. 

21. (проєкт № 188) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Адамовський М.Г.) 

22. (проєкт № 189) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Дідичин В.П.) 



23. (проєкт № 190) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Малець Н.В.) 

24. (проєкт № 191) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Манзюк Н.В.) 

25. (проєкт № 192) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Садовнікова В.О.) 

26. (проєкт № 193) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «ЗАХІД ФІНАНС ГРУП») 

27. (проєкт № 194) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Сан Джусто Україна») 

28. (проєкт № 195) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

29. (проєкт № 196) Про укладання Договору суперфіцію земельної ділянки по 

вул. Собранецькій, 145. 

30. (проєкт № 197) Про надання дозволу на складання технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земель міста. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкти рішень пакетом до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

      "ЗА" – одноголосно 

31.  (проєкт № 198) Про Програму висвітлення діяльності міської ради, її 

виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу у засобах 

масової інформації. 

СЛУХАЛИ: Кохан А.І. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

         "ЗА" – одноголосно 

 

32.  (проєкт № 199) Про Програму сприяння діяльності 3 стрілецького 

батальйону військової частини 3002 Національної гвардії України на 2021 

рік. 

СЛУХАЛИ: Війнявський С.О. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

     За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

    "ЗА" – одноголосно 

 

33.  (проєкт № 200) Про надання згоди на організацію співробітництва 

територіальних громад. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 



      За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

      "ЗА" – одноголосно 

34.  (проєкт № 201) Про прийняття коштів іншої субвенції з місцевого 

бюджету на 2021 рік (Чопська територіальна громада). 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

35.  (проєкт № 202) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Келемец А.М.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

          1. Пункт 1.39. проєкту рішення викласти в наступній редакції: 

«1.39. Гр. Штефуці Ганні Василівні, 1954 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ********, ***, пенсіонер (реєстраційний номер облікової 

картки ********) на лікування у сумі 5000,00 грн».; 

          2. Доповнити проєкт рішення наступними пунктами: 

          1.53.  Гр. Бакша Ольга Калманівна, 1957 року народження, мешканці м.    

Ужгород, вул. ********, ***, особа з інвалідністю 3гр., з/з (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків *******) на лікування у сумі 

5000,00 грн.; 

1.54. Гр. Романюк Марії Петрівні, 1953 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ********, ***, пенсіонер (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 1960403901) на лікування у сумі 5000,00 грн.; 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

             "ЗА" – одноголосно 

 

36. (проєкт № 203) Про зміни до Програми додаткових гарантій соціального 

захисту громадян на 2020 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Келемец А.М.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Відхилити проект рішення. 

    За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

              "ЗА" – одноголосно 

 

37.  (проєкт № 204) Про зміни до Програми інформатизації діяльності 

Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Келемец А.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 



38.  (проєкт № 205 з доповненням) Про доповнення до рішення LІІ сесії 

міської ради VІІ скликання 15.10.2020 року № 2145. (Річний план з 

підготовки регуляторних актів) 

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

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у 

обговоренні та голосуванні не приймав. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

   За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8 

   "Не приймав участі у голосуванні" – 2 

 

39. (проєкт № 206 з доповненням) 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.І.  представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – 9 

   "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

40.  (проєкт № 207) Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

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

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у 

обговоренні та голосуванні не приймав. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.   представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

    За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

    "ЗА" – 8 

"Не приймав участі у голосуванні" – 2 

 

41.  (проєкт № 208) Про зміни до Програми охорони навколишнього 

природного середовища міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

  За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

ЗА" – одноголосно 

 

42.  (проєкт № 209 з доповненнями) Про зміни до Програми благоустрою міста 

Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проєкт рішення. 



ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

  За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

ЗА" – одноголосно 

 

43.  (проєкт № 210) Про внесення змін до статутного капіталу КП «Водоканал 

м. Ужгород». 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

ЗА" – одноголосно 

 

44.  (проєкт № 211) Про зміни до Програми розвитку туризму та формування 

позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Логвінов П.В.  представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

ЗА" – одноголосно 

 

45.  (проєкт № 212 з доповненням) Про зміни до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгород на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Логвінов П.В.  представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

   За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

ЗА" – одноголосно 

 

46.  (проект № 213) Про зміни до рішення міської ради 02.02.2021 № 79 «Про 

надання пільги». 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

ЗА" – одноголосно 

 

47.  (проєкт № 214 з доповненням 1,2) Про зміни до бюджету Ужгородської 

міської територіальної громади на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проєкт рішення та повідомила, що на 

розгляд комісії надійшов лист департаменту міського господарства № 

32.01-10/557 від 12.05.2021 року щодо перерозподілу бюджетних 

призначень в розрізі об’єктів (додається). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання департаменту міського 

господарства та погодити перерозподіл бюджетних призначень, 

підтримати  проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на сесії з 

наступними критичними зауваженнями: 



 

1. По департаменту міського господарства провести перерозподіл 

бюджетних призначень між об’єктами по коду 1217442 «Утримання та розвиток 

інших об'єктів транспортної інфраструктури» по Програмі благоустрою міста 

Ужгород на 2018-2022 роки: 

зменшити бюджетні призначення в сумі 450 000 грн..  по об’єкту 

«Капітальний ремонт вул. Олександра Богомольця», кошторисна вартість 19 399 

909 грн., рік початку і завершення 2020-2021; 

збільшити бюджетні призначення в сумі  450 000 грн. по об’єкту 

«Капітальний ремонт вул. Михайла Грушевського»,  кошторисна вартість                  

19 658 525 грн., рік початку і завершення  2021. 

2. В додатку 7 «Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на 

здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний 

ремонт  об'єктів виробничої, комунальної та соціальної інфраструктури за 

об'єктами бюджету Ужгородської міської територіальної громади на  2021 рік» 

проєкту рішення по департаменту міського господарства  доповнити назву 

об’єкта «Капітальний ремонт  водопроводу та каналізації житлового будинку по 

вул. Михайла Грушевського,31» словами «(ОСББ «Грушевського 31)». 

 За це рішення ГОЛОСУВАЛИ 

ЗА" – одноголосно 

 

48.  (проєкт № 215) Про зміни до рішення ХХХVІ сесії міської ради VІІ 

скликання 30.05.2019 року № 1583. (Про Програму хоспісної та 

паліативної допомоги) 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В.  представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

   За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

ЗА" – одноголосно 

 

 

Голова комісії          Віталій ГОТРА 

 

Секретар комісії                                                         Ігор ЧОРНІЙ 

 


