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ПРОТОКОЛ № 3 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної 

політики 

 

від 17.12.2020 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., Мухомедянова Н.Б., Роман М.В.– члени комісії. 

ВІДСУТНІ: 

Мандич Ю.В., – член комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

Кенс О.Ю. – заступник директор департаменту фінансів та бюджетної політики, 

начальник відділу планування  та аналізу доходів бюджету;  

Граб Г.Я. – заступник директор департаменту фінансів та бюджетної політики, 

начальник відділу бюджету; 

Лукач П.М. – заступник начальника відділу фінансування місцевого 

господарства та соціального захисту населення, департаменту фінансів та 

бюджетної політики; 

Ключинець І.К. – головний спеціаліст управління охорони здоров'я;  

Біксей А.Б. – директор департаменту соціальної політики;   

Пекар В.І. – начальник управління правового забезпечення; 

Турянчик О.О. – начальник управління житлово-комунального господарства, 

департаменту міського господарства; 

Тарахонич В.Ю. – начальник управління міжнародного співробітництва та 

інновацій; 

Станко Ю.Ю. – начальник управління муніципальної варти; 

Полтавцева Т.В. – начальник управління майном, департаменту міського 

господарства; 

Василиндра О.М. – начальник управління у справах культури, молоді та спорту;  

Логвінов П.В. – начальник управління економіки та стратегічного планування; 
Столярова І.М. – заступник начальник управління охорони здоров’я;   

Юрко А.А. – начальник управління капітального будівництва; 

Ковач Р.І. –  начальник  відділу інформатизації та технічного захисту 

інформації, управління програмного та комп’ютерного забезпечення; 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Каліновська О.Є.  – заступник начальника управління містобудування та 

архітектури; 

Качур В.М. – депутат міської ради; 

Козак В.А. – депутат міської ради; 
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Пастухов М.В. – мешканець територіальної громади; 

Слюсаренко В.Є. – мешканка територіальної громади; 

Муралевич М.П. – представник Чаврги Г.М. ; 

 

   ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про розгляд заяви гр. Чаварги Ганни Михайлівни в особі представника 

по довіреності Муралевич Маріанни Петрівни. 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 10.12.2020р. 

№ 881/33/02-20. 

III. Обговорення проектів рішень чергової I сесії Ужгородської міської 

ради VІII скликання (друге пленарне засідання)  

 

I. Про розгляд заяви гр. Чаварги Ганни Михайлівни в особі 

представника по довіреності Муралевич Маріанни Петрівни. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх членів комісії із заявою гр. 

Чаварги Ганни Михайлівни щодо реалізації  проектів-переможців конкурсу 

«Бюджет громадської ініціативи» в 2020 році, зокрема проєкту 

«Мультифункціональні двори-спорт і дозвілля в Новому районі».  

Готра В.В. попросив  Турянчик О.О. надати коментар щодо реалізації  проектів-

переможців конкурсу «Бюджет громадської ініціативи» в 2020 році. 

ВИСТУПАЛИ: Турянчик О.О. доповіла присутнім членам комісії,  що у 

Програмі благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки є передбачений 

додаток відповідно до якого проводиться капітальний ремонт об’єктів в тому 

числі і тих що перемогли по конкурсу «Бюджет громадської ініціативи».  

Також Турянчик О.О. зазначила, що департамент міського господарства 

Ужгородської міської ради ще не проводив  формування відповідного переліку 

об’єктів на 2021 рік тому дане питання не включене до заходів відповідної 

цільової програми. При формуванні відповідних заходів на 2021 рік дані 

об’єкти будуть включені до відповідної цільової програми. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. запропонував присутнім членам комісії дати 

протокольне доручення управлінню капітального будівництва, департаменту 

міського господарства та управлінню економічного розвитку міста  включити 

до відповідних профільних програм  обєкти, що перемогли по конкурсу 

«Бюджет громадської ініціативи» 2020 рік.. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню капітального будівництва, департаменту 

міського господарства та управлінню економічного розвитку міста при 

формуванні заходів до цільових програм на 2021 рік включити до відповідних 

профільних програм об’єкти, що перемогли в конкурсі «Бюджет громадської 

ініціативи» 2020рік. 

      За це рішення голосували:  

                   "За" –  одноголосно 

 

II.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 10.12.2020р. 

№ 881/33/02-20. 
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СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із реєстром листів, щодо 

бюджетних запитів головних розпорядників коштів. 

    (додаються).  

 

1.Департамент праці та соціального захисту населення 

1.1.  Лист  №31.06-31/3691від 23.10.2020р. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. на протокольне доручення комісії надав членам комісії  

обґрунтування по нарахуванню заробітної плати працівникам Департаменту 

праці та соціального захисту населення за 2020рік.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання  №31.06-31/3691від 23.10.2020р.та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на заробітну плату із нарахуванням 

на заробітну плату у зв’язку із внесенням змін від 03.06.2020р. відповідно до 

постанови КМУ №268 від 9 березня 2006р.  в сумі – 705 400, 00 тис. грн.   

        За це рішення голосували:  

                               "За" –  одноголосно 

 

1.2. Лист  №34.06-31/3890 від 03.12.2020р. 

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

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у голосуванні не 

приймав. 

ВИСТУПИЛИ:  Гомонай В.В. ознайомив присутніх членів комісії зі змістом 

клопотання розпорядника коштів. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №34.06-31/3890 від 03.12.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на “Програму фінансування видатків 

на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на 

міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 

2020рік” в сумі – 5 252 468, 00 грн. 

      За це рішення голосували:  

                                         "За" –  6 

       "Утримались від голосування" – 2 

    "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

 

1.3. Лист №34.06-31/4115 від 16.12.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання  №34.06-31/4115 від 16.12.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на «Програму додаткових гарантій 

соціального захисту громадян» в сумі – 445 400, 00 тис. грн. та на «Програму 

підтримки військовослужбовців військової служби за контрактом, які укладуть 

контракт у 2020 році» в сумі  –   120 000  тис. грн. 

      За це рішення голосували:  

                                     "За" –  одноголосно 

2. Виконком  

2.1. Лист №07-12/528 від 14.12.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №07-12/528 від 14.12.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на проведення поточного ремонту 

кабінетів в сумі – 49 900, 00 тис. грн. 

      За це рішення голосували:  

                    "За" –  одноголосно 
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3. Управління охорони здоров’я  

3.1. Лист №31-24/358 від 11.12.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

         За це рішення голосували:  

                            "За" –  одноголосно 

 

II.Обговорення проєктів рішень чергової I сесії Ужгородської міської ради 

VІІI скликання (друге пленарне засідання)  

1. (проєкт № 1) Звіт про виконання Програми економічного і соціального 

розвитку міста за січень – вересень 2020 року. 

СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

     За це рішення голосували:  

                            "За" –  одноголосно 

 

2. (проєкт № 2) Звіт про виконання бюджету м. Ужгород за січень – 

вересень 2020 року. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. – представивла проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

    За це рішення голосували:  

                            "За" –  одноголосно 

 

3. Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами міської ради за 2020 рік. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

    За це рішення голосували:  

                            "За" –  одноголосно 

 

4. (проєкт № 3 з доповненнями 1,2) Про доповнення до рішення LІІ сесії 

міської ради VІІ скликання 15.10.2020 року № 2145. (Про проєкти 

регуляторних актів міської ради на 2021 рік). 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

       У зв’язку із кадровими змінами в структурі міської ради привести у 

відповідність прізвища та посади посадових осіб зазначених у проєкті рішення. 

                     За це рішення голосували:  

                              "За" –  одноголосно 
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5. (проєкт № 4) Про Положення про управління охорони здоров’я. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення голосували: 

"За" –  8 

"Не приймали участі у голосуванні" – 1 

 

6. (проєкт № 5) Про зміни до рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ скликання 

12.12.2019 № 1804. (Програма інформатизації діяльності міської ради) 

СЛУХАЛИ: Ковач Р.І.  – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

       У зв’язку із кадровими змінами в структурі міської ради привести у 

відповідність прізвища та посади посадових осіб зазначених у проєкті рішення. 

   За це рішення голосували:  

                                      "За" –  8 

    "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

 

7. (проєкт № 6 з доповненням) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

     Доповнити проект рішення наступними пунктами: 

1.44 Кракосевичу Ігорю Роальдовичу, 1961 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул.Корзо, ***, особа з інвалідністю 3 группи З/З, (реєстраційний 

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

5000,00грн 

1.45 Гр. Фурик Магдалині Іванівні, 1954 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. Минайська, ***, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ********) пенсіонер, на лікування у сумі 2000,00грн 

   За це рішення голосували:  

                                      "За" –  8 

    "Не приймали участі у голосуванні" - 1 

8. (проєкт № 7) Про зміни до Програми відшкодування частини кредитів, 

отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, 

капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м. 

Ужгород на 2018 – 2022 роки («Теплий дім»).  

СЛУХАЛИ: Турянчик О.О. – представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

   За це рішення голосували:  

                                      "За" –  8 

    "Не приймали участі у голосуванні" – 1 
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9. (проєкт № 8 з доповненням) Про зміни до Програми капітального 

ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Турянчик О.О. – представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

   За це рішення голосували:  

                                      "За" –  8 

    "Не приймали участі у голосуванні" - 1 

 

10.  (проєкт № 9 з доповненням) Про зміни до Програми реконструкції та 

капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 

2017 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Турянчик О. О. – представивла проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

          За це рішення голосували:  

                                      "За" –  8 

    "Не приймали участі у голосуванні" – 1  

 

11.  (проєкт № 10 з доповненням) Про зміни до Програми благоустрою міста 

Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Турянчик О.О. – представивла проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

    За це рішення голосували:  

                                      "За" –  8 

    "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

 

12.  (проєкт № 11) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгорода на 2020 рік. 

СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. – представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

    За це рішення голосували:  

                                      "За" –  8 

    "Не приймали участі у голосуванні" - 1 

 

13.  (проєкт № 12) Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. – представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

       За це рішення голосували:  

                                "За" –  одноголосно 
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14.  (проєкт № 13) Про Програму економічного і соціального розвитку м. 

Ужгорода на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. – начальник управління економічного розвитку. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

      За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

15.  (проєкт № 14) Про бюджет Ужгородської міської територіальної   

громади на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. – представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1.1. Доповнити текст проекту рішення «Про бюджет Ужгородської міської 

територіальної громади  на 2021 рік» пунктом 18 наступного змісту: 

 «18. Затвердити перелік закладів /установ/ організацій, які відповідно до 

розмежування видатків між бюджетами, визначеними Бюджетним 

кодексом України, з 1 січня 2021 року фінансуватимуться з бюджету 

Ужгородської міської територіальної громади згідно з додатком 8 до цього 

рішення» 

1.2 Пункти  18,19,20,21 тексту проєкту рішення вважати пунктами 

19,20,21,22. 

1.3. Пункт 20 проєкту рішення викласти в новій редакції «20. Додатки № 1-

8 до цього рішення є його невід’ємною частиною» 

1.4. Додаток 5 проєкту рішення «Про бюджет Ужгородської міської 

територіальної громади  на 2021 рік», викласти в новій редакції. 

1.5. Доповнити проєкт рішення додатком 8 «Перелік закладів /установ/ 

організацій, які відповідно до розмежування видатків між бюджетами, 

визначеними Бюджетним кодексом України, з 1 січня 2021 року 

фінансуватимуться з бюджету Ужгородської міської територіальної 

громади. 

2. В тексті проєкту рішення «Про бюджет Ужгородської міської 

територіальної громади  на 2021 рік»  слова « постійна комісія з питань 

бюджету» замінити словами « постійна комісія з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та 

регуляторної політики ». 

3. Збільшити доходи Ужгородської міської територіальної громади по 

загальному фонду бюджету на 2021 рік по коду 41020200 «Додаткова дотація з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 

» у сумі 2 546 900 грн. 

Збільшити видатки Ужгородської міської територіальної громади по 

загальному фонду бюджету на 2021 рік головному розпоряднику 

Управлінню охорони здоров’я по коду 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню» по «Програмі фінансової підтримки закладів 
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первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті 

Ужгород на 2020-2023 роки» у сумі 2 546 900 грн. 

Внести відповідні зміни у текст та додатки проєкту рішення «Про бюджет 

Ужгородської міської територіальної громади  на 2021 рік». 

     За це рішення голосували:  

                            "За" –  одноголосно 

 

16.  (проєкт № 15) Про прогноз бюджету Ужгородської міської 

територіальної громади на 2022 – 2023 роки. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. – представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Збільшити доходи Ужгородської міської територіальної громади по 

загальному фонду бюджету на 2021 рік по коду 41020200 «Додаткова дотація з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 

» у сумі 2 546 900 грн. 

Збільшити видатки Ужгородської міської територіальної громади по 

загальному фонду бюджету на 2021 рік по коду 2000 «Охорона здоров’я» по 

головному розпоряднику Управлінню охорони здоров’я у сумі 2 546 900 

грн. 

Внести відповідні зміни у текст та додатки проєкту рішення «Про бюджет 

Ужгородської міської територіальної громади  на 2021 рік». 

За це рішення голосували:  

                            "За" –  одноголосно 

 

17.  (проєкт № 16) Про збільшення розміру статутного капіталу КП 

«Архітектурно – планувальне бюро» Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. – представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

                        За це рішення голосували:  

                                        "За" –  8 

         "Утримався від голосування" – 1 

 

18.  (проєкт № 17) Про збільшення розміру статутного капіталу 

комунальних підприємств Ужгородської міської ради. 

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

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у голосуванні не 

приймав. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. – представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

       За це рішення голосували:  

                                      "За" –  8 

    "Не приймали участі у голосуванні" - 1 
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19.  (проєкт № 18) Про доповнення до рішення ХLІV сесії міської ради VІІ 

скликання 13 лютого 2020 року № 1870. (пл. Корятовича,33) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. – представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

   За це рішення голосували:  

                                      "За" –  8 

    "Не приймали участі у голосуванні" - 1 

 

20.  (проєкт № 19) Про доповнення до рішення ХLІV сесії міської ради VІІ 

скликання 13 лютого 2020 року № 1870. (вул. 8 – Березня, 46д) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. – представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

21.  (проєкт № 20) Про доповнення до рішення ХLІV сесії міської ради VІІ 

скликання 13 лютого 2020 року № 1870. (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" –  одноголосно 

 

22.  (проєкт № 21) Про доповнення до рішення ХLІV сесії міської ради VІІ 

скликання 13 лютого 2020 року № 1870. (вул. Гранітна, 12а) 

СЛУХАЛИ:  Полтавцева Т.В. – представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

                                          За це рішення голосували:  

                            "За" –  одноголосно 

 

23.  (проєкт № 22) Про доповнення до рішення ХLІV сесії міської ради VІІ 

скликання 13 лютого 2020 року № 1870. (вул. Мукачівська, 17) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. – представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення голосували:  

                            "За" –  одноголосно 

 

24.  (проєкт № 23) Про передачу комунального майна в оперативне 

управління.  (стадіон «Автомобіліст») 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. – представила проєкт рішення. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

        За це рішення голосували:  

                            "За" –  одноголосно 

 

25.  (проєкт № 24) Про передачу об’єкта (насос для стічних вод) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. – представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення голосували:  

                            "За" –  одноголосно 

 

26.  (проєкт № 25) Про передачу об’єктів. (насоси з шафою управління) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. – представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення голосували:  

                            "За" –  одноголосно 

 

27.  (проєкт № 26) Про перейменування вулиці. (вул. Московська) 

СЛУХАЛИ: Каліновська О.Є. – представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

   За це рішення голосували:  

                                "За" –  одноголосно 

 

28.  (проєкт № 27) Про розроблення детального плану території ЗОКП 

«Міжнародний аеропорт «Ужгород». 

СЛУХАЛИ: Каліновська О.Є.– представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

 За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

29.  (проєкт № 3171) Про затвердження детального плану території. 

СЛУХАЛИ: Каліновська О.Є.– представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

   За це рішення голосували:  

                              "За" –  одноголосно 

 

30.  (проєкт № 3172) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Федора Достоєвського, Олександра Богомольця, 

Тиводара Легоцького, Марії Заньковецької. 

СЛУХАЛИ: Каліновська О.Є.– представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 
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   За це рішення голосували:  

                                      "За" –  8 

    "Не приймали участі у голосуванні" - 1 

 

31.  (проєкт № 3173) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Марії Заньковецької, Володимира Погорєлова, 

Олександра Богомольця та Федора Достоєвського. 

32. (проєкт № 3174) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Капушанською, Льва Толстого, площею Богдана 

Хмельницького та проспектом Свободи. 

33.  (проєкт № 3175)  Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Льва Толстого, площею Богдана Хмельницького, 

Київською набережною та провулком Мостовим. 

34. (проєкт № 3176) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої проспектом Свободи, територією автовокзалу, вулицями 

Залізничною, Дубовою, Василя Сурикова та Минайською. 

35.  (проєкт № 3177) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Шумною, Підградською, Олександра Фединця, 

Панаса Мирного, Другетів, Устима Кармелюка, Іонакія Базиловича. 

36. (проєкт № 3178) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Закарпатською, Миколи Добролюбова, Івана 

Франка та Загорською. 

37.  (проєкт № 3179) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Тараса Шевченка, Митною, Івана Франка, Миколи 

Добролюбова, Закарпатською, вулицею Князя Лаборця та вулицею Яна 

Гуса. 

38.  (проєкт № 3180) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Собранецькою, Митною, Тараса Шевченка, 

Загорською та площею Князя Лаборця. 

39.  (проєкт № 3181) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Підградською, Електрозаводською, Івана 

Панькевича, Івана Айвазовського, Другетів, Насипною та річкою Уж. 

40.  (проєкт № 3182) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Орлиною, Кошицькою, Собранецькою, 

Керченською та територією житлового комплексу «5 Авеню». 

41.  (проєкт № 3183) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицею Гранітною, колією та територією комунальних 

підприємств по вул. Гранітній, 14.  

42. (проєкт № 3184) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Климента Тімірязєва, Міклоша Берчені, 

Криничною, Високою та межею міста. 

43.  (проєкт № 3185) Про внесення змін у детальний план території, 

обмеженою вулицями Олександра Можайського, Минайською, 

Олександра Бородіна, Декабристів. 

44. (проєкт № 3186) Про внесення змін у детальний план території в районі 

вулиць Миколи Бобяка, Загорська. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати критичні зауваження постійної комісії з питань  

регулювання земельних відносин та рекомендувати дані проєкти рішень  

відправити на довивчення. 

      За це рішення голосували:  

                                  "За" –  одноголосно 

 

45.  (проєкт № 3187) Про затвердження розрахунку розміру втрат 

сільськогосподарського виробництва. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

46.  (проєкт № 3188 з доповненням) Про надання дозволів на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – представив проєкт рішення.  

 ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

               За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

47.  (проєкт № 3189 з доповненням) Про затвердження проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

 

За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

48.  (проєкт № 3190 з доповненням) Про надання дозволів на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

   За це рішення голосували:  

                              "За" –  одноголосно 

 

49.  (проєкт № 3191 з доповненням) Про затвердження проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

      За це рішення голосували:  

                                 "За" –  одноголосно 
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50.  (проєкт № 3192 з доповненням) Про надання згоди на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

ВИСТУПИЛИ: Волосянський О.П. повідомив, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у голосуванні не 

приймав. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії разом із критичними зауваженнями комісії з питань регулювання 

земельних відносин. 

               За це рішення голосували:  

                                      "За" –  8 

    "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

 

51.  (проєкт № 3193 з доповненням) Про затвердження технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії разом із критичними зауваженнями комісії з питань регулювання 

земельних відносин. 

    За це рішення голосували:  

                                 "За" –  одноголосно 

52.  (проєкт № 3194) Про поновлення дії договорів оренди земельних 

ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії разом із критичними зауваженнями комісії з питань регулювання 

земельних відносин. 

     За це рішення голосували:  

                              "За" –  одноголосно 

 

53.  (проєкт № 3195) Про надання дозволів га проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

ВИСТУПИЛИ: Волосянський О.П. повідомив, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у голосуванні не 

приймав. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії разом із критичними зауваженнями комісії з питань регулювання 

земельних відносин. 

За це рішення голосували:  

                                      "За" –  8 

    "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

 

54.  (проєкт № 3196) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  
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(Авдєєв В.А.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

55.  (проєкт № 3197) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Кальницький А.Є.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

56.  (проєкт № 3198) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Ковач С.В.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

57.  (проєкт № 3199) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Молнар Т.Є.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

   За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

58.  (проєкт № 3200) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Шитьман Ю.М.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії разом із критичними зауваженнями комісії з питань регулювання 

земельних відносин. 

 За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

59.  (проєкт № 3201) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Янєв О.М.) 
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СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

60.  (проєкт № 3202) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ГО «Ужгородська федерація боксу») 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

61.  (проєкт № 3203) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Демтрейд») 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

62.  (проєкт № 3204) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «РІВО ТРЕЙД») 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

63.  (проєкт № 3205) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «БЕЙС ІНВЕСТ») 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

64.  (проєкт № 3206) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «ВЕСТГАЗКОНТРОЛЬ») 
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СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

65.  (проєкт № 3207) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ПАТ «Закарпаттяобленерго») 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

66.  (проєкт № 3208) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії разом із критичними зауваженнями комісії з питань регулювання 

земельних відносин. 

 За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

67. (проєкт № 28) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Кіштулинець О.І.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

68.   (проєкт № 29) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Манзюк Н.В.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

69.   (проєкт № 30) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Панцо О.В.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 
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  За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

70.   (проєкт № 31) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Пинзеник В.І.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

71.   (проєкт № 32) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Семйон Р.М.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

72.   (проєкт № 33) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Сливка В.І.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

73.   (проєкт № 34) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Стегура М.І.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

           За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

74.   (проєкт № 35) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «МИСЛО») 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 
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 За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

75.    (проєкт № 36) Про зміни до рішення XLI міської ради VII скликання  

14.11.2019 року №1733 

СЛУХАЛИ: Гомонай В.В. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

 За це рішення голосували:  

                                      "За" –  8 

    "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

76.    (проєкт № 37) Про оплату праці міського голови 

СЛУХАЛИ: Сідун Л.М.. – представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

 За це рішення голосували:  

                                      "За" –  8 

    "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

77.  ( проєкт б/н) Про зміни до рішення міської ради 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії.  

 За це рішення голосували:  

                                      "За" –  8 

    "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. повідомив присутнім членам комісії, що всі питання 

порядку денного розглянуті та запропонував у зв'язку із необхідністю 

забезпечення життєдіяльності міста рекомендувати головним розпорядникам 

коштів відповідно до результатів постійної комісії з питань соціально – 

економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування інвестиційної та 

регуляторної політики. від 17.12.2020р., підготувати відповідні доповнення до 

проектів рішень із подальшим затвердженням на черговій сесії міської ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати головним розпорядникам коштів відповідно до 

результатів постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування інвестиційної та регуляторної політики. від 
14.12.2020р., підготувати відповідні доповнення до проектів рішень із 

подальшим затвердженням на черговій сесії міської ради. 

- Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3 

Регламенту   Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 

життєдіяльності міста Ужгорода включити дані питання до порядку   денного 

чергової сесії Ужгородської міської ради VIII скликання.          

       За це рішення голосували:  

                                 "За" –  одноголосно 

 

Голова комісії            Віталій ГОТРА 

 

Секретар комісії                                                           Ігор ЧОРНІЙ 
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