
ПРОТОКОЛ №3 

 
засідання постійної комісії  

з питань комунальної власності, ремонту житлового фонду, благоустрою 

міських шляхів та внутрішньо-квартальних територій 

 

 

від 21.02.2019 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ: 

 

 

          

 

         ВІДСУТНІ: 

Чурило Михайло Михайлович - голова комісії. 

Якубик Іван Іванович  - секретар комісії. 

Пацкан Дмитро Сергійович – заступник голови комісії.  

Варцаба Сергій Васильович. 

Білонка Володимир Іванович – член комісії. 

 

Борисенко Олександр Олександрович. 

 

    ЗАПРОШЕНІ: Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та 

бюджетної політики; 

Яцків О.І. – заступник директора департаменту 

міського господарства; 

Полтавцева Т.В. – начальник управління майном міста 

департаменту міського господарства; 

Данканич А.Е. – головний спеціаліст відділу позовної та 

претензійної роботи управління правового забезпечення; 

Квіт В.В. – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури; 

Воловар М.В. – начальник служби персоналу та спец 

роботи; 

Василиндра О.М. – начальник управління культури, 

молоді та спорту; 

Цап В.В. – начальник управління економічного розвитку; 

Зима І.В. – начальник відділу оборонної та мобілізаційної 

роботи; 

Кирлик І. – головний спеціаліст управління охорони 

здоров’я, начальник інформаційно-аналітичного відділу; 

Зотова О.С. – начальник управління ДАБК; 

Турховська А.І. – начальник відділу бухгалтерського 

обліку; 

Ковач Р.І. – начальник відділу інформатизації та 

технічного захисту інформації управління програмного 

та комп’ютерного забезпечення; 

Щадей В.І. – депутат міської ради. 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про розгляд листів 

ІI. Обговорення проектів рішень чергової ХХХІV сесії Ужгородської 

міської  ради VІI скликання 

 

1. Про розгляд листів 

 

1.1. Про лист БК "Добробут-2016 " 25.01.2019 р. №01-16/747 щодо питання 

обрізки аварійних дерев.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

згідно п.6.2.15 п.п. 6 Правил благоустрою м. Ужгорода, Постанови Кабінету 

Міністрів України від 01.08.2006 року №1045, п. 5.5 Наказу Міністерства 

будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства "Про 

затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах 

України" відповідальність за доглядом зелених насаджень на прилеглій 

території до багатоквартирних житлових будинків несе балансоутримувач.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно"  

1.2. Про лист ОСББ "Радваночка"11.12.2018 р. №5 щодо капітального 

ремонту покрівлі будинку по вул. Андрія Палая, 1Б.   

ВИРІШИЛИ: Під час  розгляду проекту рішення № 1462 "Про зміни до 

Програми капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018 – 2022 

роки" рекомендувати внести критичне зауваження на розгляд сесії обєкт: 

капітальний ремонт покрівлі вул. Андрія Палая, 1б та передбачити 

фінансування у сумі 239 840 грн.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно"  

 

1.3. Про лист мешканців будинку №24 по вул. Можайського, 19.02.2019 р. . 

щодо капітального ремонту покрівлі будинку.   

ВИРІШИЛИ: Доручити службі технічного нагляду Департаменту міського 

господарства здійснити виїзд на місце з метою проведення обстеження 

аварійності покрівлі вказаного будинку та про результати повідомити 

членів комісії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

1.4. Про лист мешканців будинку №16 по вул. Можайського, 04.02.2019 р. 

№р-330/04-06 щодо встановлення дитячого майданчику (громадський 

бюджет).   

ВИРІШИЛИ: У зв'язку з тим, що Положенням про громадський бюджет 

встановлено лімітовану суму на реалізацію проектів, враховуючи, що жоден з 

проектів станом на сьогодні не реалізовано, з метою визначення черговості 

фінансування проектів – переможців, дати протокольне доручення відповідним 

службам підготувати та надати на розгляд депутатам перелік всіх невиконаних 



проектів – переможців по Положенню про громадський бюджет з моменту його 

започаткування з метою визначення черговості. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

ІI. Обговорення проектів рішень чергової ХХХІV сесії Ужгородської 

міської  ради VІI скликання 

 

1. (проект № 1446) Звіт про виконання бюджету м. Ужгорода на 2018 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

2.  (проект № 1447) Про Програму інформатизації діяльності Ужгородської 

міської ради та її виконавчих органів на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Турховська А.І., Ковач Р.І. представили проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

3.  (проект № 1448) Про Програму мобілізаційної підготовки м. Ужгород на 

2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Зима І.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

4.  (проект № 1449) Про Програму надання шефської допомоги військовим 

частинам розташованим на території міста на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Зима І.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

5.  (проект № 1450) Про Програму надання матеріально – технічної 

допомоги Чопському прикордонному загону на 2019 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Зима І.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 



6.  (проект № 1451 з доповненням) 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 

7.  (проект № 1452) Про зміни до Програми додаткових гарантій 

соціального захисту громадян на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

8.  (проект № 1453) Про зміни до Програми діяльності медико – 

соціального реабілітаційного центру «Дорога життя» на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

9.  (проект № 1454) Про Програму безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії 

населення м. Ужгород на 2019 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Кирлик І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

10.  (проект № 1455) Про зміни до рішень міської ради 14.04.2016 № 171, № 

172, 29.11.2016 № 443,09.11.2017 № 792,№ 793,№ 794,№ 795,№ 796, 

28.08.2018 № 1187, № 1188. (медичні цільові програми) 

СЛУХАЛИ: Кирлик І.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

11.  (проект № 1456) Про Орган з питань охорони культурної спадщини. 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням: 

       Включити до складу органу з питань охорони культурної спадщини 

депутата Варцабу Сергія Васильовича. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 



12.  (проект № 1457) Про доповнення до рішення ХІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 30 травня 2017 року № 661. (Програма будівництва дитячих 

майданчиків) 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: У зв'язку з тим, що Положенням про громадський бюджет 

встановлено лімітовану суму на реалізацію проектів, враховуючи, що жоден з 

проектів станом на сьогодні не реалізовано, з метою визначення черговості 

фінансування проектів – переможців, відправити проект рішення на 

доопрацювання.  

Дати протокольне доручення відповідним службам підготувати та надати на 

розгляд депутатам перелік всіх невиконаних проектів – переможців по 

Положенню про громадський бюджет з моменту його започаткування з метою 

визначення черговості.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

13.  (проект № 1458) Про зміни до рішень міської ради 09.11.2017 № 791, 

28.08.2018 № 1189, 28.08.2018 № 1190. (Програма відзначення в місті 

державних та місцевих свят, Програма розвитку фізичної культури) 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

14.  (проект № 1459) Про зміни та доповнення до рішення ХVІІ сесії міської 

ради VІІ скликання 09.11.2017 року № 797. (Програма сприяння 

виконанню рішень судів). 

СЛУХАЛИ: Данканич А.Е. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

15.  (проект № 1460) Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ 

скликання 09.12.2011 р. № 323. (Програма комплексного забезпечення 

містобудівною документацією). 

СЛУХАЛИ: Квіт В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

16.  (проект № 1461) Про Програму встановлення автономного електричного 

опалення у м. Ужгород на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 



"ЗА" одноголосно 

17.  (проект № 1462 з доповненням) Про зміни до Програми капітального 

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

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням:  

У Додатку 5 до Програми здійснити перерозподіл обсягу фінансування за 

рахунок коштів міського бюджету та доповнити перелік  житлових будинків, 

внесених до плану проведення капремонту на 2019 рік згідно з даними таблиці. 

№ 

Найменування заходів КПКВК 

К
Е

К
В

 Передбачено 

в проекті 

рішення 

сесії (грн.) 

Критичні 

зауваження 

комісії  

Обсяг 

фінансування 

з 

врахуванням 

змін (грн.) 

1 

Капітальний ремонт 

покрівель 1216017 3131 239 840  312 000  551 840  

  вул. Декабристів, 35/12 1216017 3131 239 840  -239 840  0  

  вул. Андрія Палая,1б 1216017 3131   239 840  239 840  

  вул. Одеська,12 1216017 3131 0  312 000  312 000  

2 

Капітальний ремонт 

водопроводу, каналізації 1216017 3131 312 000  -221 982  90 018  

  вул. Комендаря,78 1216017 3131 192 000  -192 000  0  

  вул. Минайська, 8 1216017 3131 120 000  -120 000  0  

  наб. Київська,20 1216017 3131 0  90 018  90 018  

 РАЗОМ по ПРОГРАМІ   551 840 90 018 641 858 

Одночасно привести у відповідність обсяг співфінансування за рахунок 

мешканців з врахуванням зазначених змін та внести відповідні зміни в бюджет 

міста на 2019 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

18.  (проект № 1463) Про зміни до рішення ХVІІ скликання 09.11.2017 року 

№ 799. (Програма енергозбереження) 

СЛУХАЛИ: Цап В.В. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

19.  (проект № 1464) Про зміни до комплексної Програми відновлення 

історичного центру м. Ужгорода на 2017 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  



ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

20.  (проект № 1465 з доповненням) Про зміни до Програми реконструкції та 

капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення мста Ужгород на 

2017 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням:  

Доповнити Додаток 7 до Програми «Необхідні обсяги фінансування 

першочергових заходів  Програми на 2019 рік» переліком згідно з даними 

таблиці та привести у відповідність додатки 3,4,5 з врахуванням зазначених 

змін. 

№ 
Програма/Найменування 

заходів 
КПКВК 

К
Е

К
В

 

Передбачено 

в проекті 

рішення 

сесії (грн.) 

Критичні 

зауваження 

Обсяг 

фінансування 

з 

врахуванням 

змін (грн.) 

  

внутрішньоквартальна 

територія по вул. Л. 

Толстого,31-33 1216030 3132 0  50 000  50 000  

  вул. Одеська 1216030 3132 0  50 000  50 000  

  вул. Артилерійська 1216030 3132 0  50 000  50 000  

  вул. Польова 1216030 3132 0  50 000  50 000  

  вул. Малокам’яна 1216030 3132 0  50 000  50 000  

 РАЗОМ по ПРОГРАМІ    250 000 250 000 

Одночасно внести зміни в бюджет міста на 2019 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

21.  (проект № 1466 з доповненням) Про зміни до Програми благоустрою 

міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням:  

1. У Додатку 7 до Програми здійснити перерозподіл обсягу фінансування 

за рахунок коштів міського бюджету та доповнити перелік першочергових 

заходів на капітальний ремонт об'єктів благоустрою на 2019 рік згідно з даними 

таблиці та привести у відповідність додатки 1,2,3,7 з врахуванням зазначених 

змін. 



№ 

Найменування заходів КПКВК 

К
Е

К
В

 Передбачено 

в проекті 

рішення 

сесії (грн.) 

Критичні 

зауваження  

Обсяг 

фінансування 

з 

врахуванням 

змін (грн.) 

  

Капітальний ремонт міських 

шляхів 1217442 3132 1 400 000  -311 394  1 088 606  

  вул. Львівська 1217442 3132 700 000  -700 000  0  

  вул. Ужанська 1217442 3132 0  700 000   700 000 

  вул. Антонівська 1217442 3132 700 000  -311 394  388 606  

  

Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних 

територій 1216030 3132 0  221 376  221 376  

  

вул. Л. Толстого,46-пл. 

Б.Хмельницького,3 1206030 3132 0  221 376  221 376  

 РАЗОМ по ПРОГРАМІ   1 400 000 -90 018  1 309 982  

Обсяг фінансування у сумі 90 018,00 грн. спрямувати на капітальний 

ремонт водопроводу, каналізації житлового будинку по наб. Незалежності,20 по 

Програмі капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018-

2022 роки. 

Одночасно внести зміни в бюджет міста на 2019 рік. 

2. У доповненні до проекту рішення у розділі 6 виправити технічну помилку, а 

саме: адресу "Гойди, 24" замінити на "Гойди, 28".   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

22.  (проект № 1467 з доповненням) Про зміни до Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

23.  (проект № 1468) Про зміни до Програми розвитку туризму та 

формування позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018 – 

2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Цап В.В. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням:  

              Пункт 3 проекту рішення викласти в наступній редакції: 

       «3. Головним розпорядником коштів Програми визначити управління 

економічного розвитку міста Ужгородської міської ради». 



За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

24.  (проект № 1469 з доповненням) Про зміни до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгород на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Цап В.В. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

25.  (проект № 1470 з доповненням) Про зміни до бюджету міста Ужгород на 

2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням: 

Департаменту міського господарства по спеціальному фонду бюджету 

розвитку провести перерозподілбюджетних призначень: 

зменшити в сумі 311 394 грн. по коду ТПКВКМБ 1217442  «Утримання та 

розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури»  по Програмі 

благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки; 

збільшити всього на 311 394 грн., з них: 

в сумі 90 018  грн. по коду ТПКВКМБ 1216017 «Інша діяльність, 

пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово- комунального господарства» по 

Програмі капітального ремонту житлового фонду  м. Ужгород на 2018-2022 

роки; 

в сумі 221 376 грн.  . по коду ТПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою 

населених пунктів»по Програмі благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

26.  (проект № 1471) Про надання пільги. (пільга зі сплати земельного 

податку ОСББ). 

СЛУХАЛИ: Щадей В.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

27. (проект № 1472) Про зміни до рішень ХХХ сесії міської ради VІІ 

скликання 13 грудня 2018 року № 1367 та ХХХІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 18 січня 2019 року № 1397. (структура апарату виконкому) 

СЛУХАЛИ: Воловар М.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 



28.  (проект № 1473) Про Методику розрахунку орендної плати за майно 

територіальної громади міста Ужгород,яке передається в оренду та 

пропорції їх розподілу. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням:  

1. У пункті 18 Методики  слова :" 50 % - в бюджет міста;  50 % - 

орендодавцю" викласти в редакції : "100 %  - орендодавцю". 

2. У пункті 16 Додатку 2 до Методики замість орендної ставки у розмірі 9 

%, встановити орендну ставку в розмірі 15 %. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

1.  (проект № 1474) Про проведення земельних торгів (аукціон) з продажу 

права оренди земельної ділянки. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням: 

        В додатку до проекту рішення кадастровий номер викласти у новій 

редакції – 2110100000:57:001:0065   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

2.  (проект № 1475) Про Програму приватизації об’єктів комунальної 

власності на 2019 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням: 

1. Другий абзац пункту 5.1 Програми доповнити словами:  "За погодженням 

постійної комісії з питань комунальної власності, ремонту житлового фонду, 

благоустрою міських шляхів та внутрішньо-квартальнихтериторій…". 

2. Департаменту міського господарства при підготовці проектів 

нормативно-правових актів та програм, що стосуються комунальної власності, 

ремонту житлового фонду, благоустрою міських шляхів та внутрішньо 

квартальнихтериторій, а також внесення будь-яких змін до діючих актів з 

вказаних питань, контроль за належним їх виконанням покладати на профільну 

постійну комісію з питань комунальної власності, ремонту житлового фонду, 

благоустрою міських шляхів та внутрішньо-квартальних територій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

3.  (проект № 1476) Про перелік об’єктів комунальної власності, які 

підлягають приватизації у 2019 році. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. Голосування проводити по кожному з об'єктів окремо.  



2. Пункт 6 вилучити з переліку з метою проведення попереднього виїзного 

засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

4.  (проект № 1477) Про розмір орендної плати.  (вул. Довженка,9). 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням: 

Доповнити проект рішення наступними пунктами: 

"Встановити термін дії договору оренди будівлі літ. А площею 420,0 кв.м. 

за адресою: м. Ужгород, вул. Гагаріна, 7, переданої в користування 

Регіональному сервісному центру в Закарпатській області МВС України 2 роки 

11 місяців та розмір річної орендної плати в сумі 1,20 грн. (однієї гривні 20 

копійок) з урахуванням ПДВ".  

"Департаменту міського господарства передати Закарпатському 

апеляційному суду у користування на умовах оренди вбудовані нежитлові 

приміщення першого поверху площею 103, 1 кв. м. за адресою: м. Ужгород, 

вул. Довженка, 9 для розміщення кабінетів та встановити розмір орендної плати 

в сумі 1,20 грн. (однієї гривні 20 копійок) в рік з урахуванням ПДВ".  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно  

5.  (проект № 1478) Про передачу нерухомого майна у державну власність. 

(вул. Насипна,3а) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно  

6.  (проект № 1479) Про передачу об’єкта в господарське відання. (вул. 

І.Франка, 1) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно  

7.  (проект № 1480) Про передачу комунального майна в оперативне 

управління. (вул. Українська, 81а). 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно  

8.  (проект № 1481) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

23.12.2015 № 34. (Про передачу будівлі). 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  



ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно  

9.  (проект № 1482 з доповненням) Про списання основних засобів. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно  

10.  (проект № 1483) Про ліквідацію комунального підприємства «Центр 

інформаційних технологій міста» Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно  

11.  (проект № 1484) Про розроблення детального плану території в районі 

урочища «Парцели» за межами міста Ужгород на території Баранинської 

сільської ради Ужгородського району. 

СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно  

12.  (проект № 1485) Про затвердження містобудівної документації. (вул. 

Собранецька, Запорізька та територія лісів). 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 0; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 5; 

 

Рішення не прийнято. 

 

13.  (проект № 1486) Про внесення змін у детальний план території, 

обмеженої вулицями Лісною, Собранецькою, Об’ізною дорогою та 

територією лісів. 

СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 0; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 5; 



 

Рішення не прийнято. 

 

14.  (проект № 1487) Про внесення змін у детальний план території, 

обмеженої вулицями Загорська, Мінська, Тютюнова. 

СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно  

15.  (проект № 1488) Про внесення змін у детальний план території в районі 

вулиці Собранецької та КПП (масив 2). 

СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 0; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 5; 

 

Рішення не прийнято. 

 

16.  (проект № 1489) Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

17. (проект № 1490) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

18. (проект № 1491) Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

19. (проект № 1492) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

20. (проект № 1493) Про надання згоди на складання технічної документації 

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

21. (проект № 1494) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

22. (проект № 1495) Про поновлення дії договорів оренди земельних 

ділянок. 

23. (проект № 1496) Про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

24. (проект № 1497) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Дзюба О.О.) 

25. (проект № 1498) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

( гр. Лозан М.Ф.) 

26. (проект № 1499) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  



(гр. Палапа О.Б.) 

27. (проект № 1500) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Палапа О.Б.) 

28. (проект № 1501) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Полодоовоч – Уж»). 

29. (проект № 1502) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проекти рішень.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проекти рішень до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно  

30.  (проект № 1503) Про дозвіл на придбання службового автомобіля. 

СЛУХАЛИ: Зотова О.С. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно  

 

Голова комісії      М. ЧУРИЛО  

 

 

Секретар комісії             І. ЯКУБИК 


