
ПРОТОКОЛ №4 
 

засідання постійної комісії  
з питань комунальної власності, ремонту житлового фонду, благоустрою 

міських шляхів та внутрішньо-квартальних територій 
 
 

від 07.03.2019 р.          м. Ужгород 
 

       ПРИСУТНІ: 
 
 

          
         ВІДСУТНІ: 

Чурило Михайло Михайлович - голова комісії. 
Якубик Іван Іванович  - секретар комісії. 
Варцаба Сергій Васильович, 
Білонка Володимир Іванович – члени комісії. 
 
Борисенко Олександр Олександрович. 
Пацкан Дмитро Сергійович – заступник голови комісії.  
 

    ЗАПРОШЕНІ: Яцків О.І. – заступник директора департаменту 
міського господарства; 
Полтавцева Т.В. – начальник управління майном міста 
департаменту міського господарства; 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про розгляд листів 
2. Про розгляд переліку об’єктів громадського бюджету.  

 
1. Про розгляд листів 

 
1.1. Про лист департаменту міського господарства щодо звернення 

Закарпатського обласного товариства ромів "Романі ЧГІБ" 26.02.19 №32 
01-10/499 щодо доцільності передачі у власність нежитлового 
приміщення площею, 140,9 кв.м за адресою м. Ужгород, вул. Оноківська, 
16.  

СЛУХАЛИ:  Полтавцева Т.В. доповіла про суть даного питання та зауважила, 
що нещодавно рішенням міської ради від 11.10.2018 року №1275 на підставі 
звернення вказаного товариства приміщення передано останнім у безоплатне 
користування та в оперативне управління.  
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання щодо 
передачі у власність. Рекомендувати заявнику взяти приміщення в оренду 
з подальшим правом викупу після проведення невід'ємних поліпшень в 
порядку процедури, передбаченої Законом України "Про приватизацію 
державного та комунального майна".   

 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 



"ЗА" одноголосно"  
1.2. Про лист ради голів  ОСББ, БК, ЖБК від 27.02.2019 р. №706/03-15 щодо 

участі своїх представників у обговоренні фінансування ремонту 
житлового фонду у засіданнях постійних комісій та сесії міської ради.  

ВИРІШИЛИ: Підготувати відповідь заявникам про відкритість та 
гласність засідань постійних комісій та сесій міської ради з можливістю 
кожного бути присутнім на засіданнях, відповідно до норм чинного 
законодавства, наведених нижче.  

Відповідно до пункту 16 статті 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» сесії ради проводяться гласно із забезпеченням 
права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених 
законодавством. 

Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу 
на квартал розпорядженням міського голови та доводиться до відома депутатів 
і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш 
як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, 
які передбачається внести на розгляд ради. 

Інформація про скликання сесії у встановлені законодавством строки 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ужгородської міської ради за адресою: 
http://rada-uzhgorod.gov.ua/. 

Члени територіальної громади міста Ужгорода з метою реалізації свого 
права на участь у місцевому самоврядуванні міста можуть бути присутніми в 
сесійній залі (а у випадках передбачених пунктом 5.1. Регламенту -  в іншому 
місці проведення пленарного засідання ради). Відповідно, дозвіл депутатів не 
потрібен.  

Засідання постійних комісій в Ужгородській міській раді є відкритими із 
забезпеченням права кожного бути присутнім на них. Відповідно, дозвіл 
депутатів не потрібен.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" одноголосно"  

 
1.3. Про лист мешканців ОСББ "Ротонда-1" будинку №49 по вул. Лисенка, 

20.02.2019 р. №01-16/757  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 ОСББ "Ротонда-1" будинку №49 по вул. Лисенка, 
20.02.2019 р. №01-16/758  щодо заміни всіх дверей до під'їзду будинку та 
проведення косметичного ремонту коридорів.   

http://rada-uzhgorod.gov.ua/


ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 
оскільки поточний ремонт відноситься до послуг, які надають управителі 
за кошти (внески на управління будинком) співвласників будинку 
(власників квартир).  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2. Про розгляд переліку об’єктів громадського бюджету. 

СЛУХАЛИ: Голова комісії ознайомив колег з переліком об’єктів громадського 
бюджету, поданим управлінням економіки та стратегічного планування на 
виконання протокольного доручення. Запропонував розглянути перелік 
пооб’єктно та визначити його виконання поетапно (перелік додається). 
ВИРІШИЛИ: За умови наявності фінансового забезпечення об’єктів  
громадського бюджету рекомендувати департаменту міського 
господарства здійснювати фінансування поетапно у порядку, визначеному 
у додатку до протоколу.  
 
 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно 

 
Голова комісії      М. ЧУРИЛО  
 
 
Секретар комісії             І. ЯКУБИК 



Інформація по проектах-переможцях Бюджету громадської ініціативи  

м.Ужгород 2016-2017 рр., які знаходяться в стадії виконання. 
№ Назва проекту Адреса Бюджет Терміни 

реалізації 
Відповідальний 

виконавець 
Примітка 

1.  Благоустрій частини вул.Сільвая вул.Сільвая 300,0 2018/2019 Департамент  
міського 
господарства 

Триває експертиза 
ПКД 

ВИРІШИЛИ: Виконати неможливо, оскільки за попередніми розрахунками вартість робіт складає 1,8 млн. грн.  
2.  Проект скорочення чисельності 

безпритульних тварин гуманними 
методами на вулицях м.Ужгород 

 300,0 - Департамент 
міського 
господарства   

 

ВИРІШИЛИ: Згідно пункту 2.2.  «Положення про громадський бюджет м.Ужгород», затвердженого V сесією міської ради 
від 14.07.16 №268 , проекти фінансувалися за рахунок коштів Бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. 
Дані проекти не можливо профінансувати за рахунок вищезгаданого фонду, тому виконати не можливо.  

3.  Побудова баскетбольного поля для 
учнів УЗОШ І-ІІІ ст.№19 на 
території школи 35м*20м. 

вул.Заньковецької,66 294,0 2018/2019 Управління 
капітального 
будівництва 

 
Виконано 

ВИРІШИЛИ: Проект виконано.  
4.  Інклюзивно-природничий дитячій 

простір «Краіна мрій 279000грн.)  
вул.Заньковецької 279,0 ---- Департамент 

міського 
господарства 

Роботи не 
проводяться через 
неврегульоване 
питання земельної 
ділянки. 

ВИРІШИЛИ: Відкласти реалізацію проекту, оскільки неврегульоване питання з земельною ділянкою. 
5.  Реконструкція спортивного 

майданчика на вул.Можайського 
№16 

вул.Можайського,16 300,0 2018/2019 Департамент 
міського 
господарства 

Включено до 
Програми 
будівництва дитячих 
та спортивних 
майданчиків у 
м.Ужгород на 2017-
2021 роки  



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект до виконання. Етап до виконання № 1.  
6.  Проведення капітального ремонту 

міні футбольного поля, яке 
знаходиться на території 
навчального закладу Ліцею 
«Лідер» ЗОШ №20 в м.Ужгороді 

вул.Сільвая,3 67,0 ----- Управління 
капітального 
будівництва 

Проект буде 
реалізований в 
рамках Державної 
програми 
будівництва 
футбольних міні 
полів зі штучним 
покриттям. 

ВИРІШИЛИ: Вказана кошторисна вартість недостатня для реалізації проекту.  
7.  Гідрант 1930 року – візитівка 

Ужгорода!по вул.Крилова 
вул.Крилова 69,9 2018/2019 Департамент 

міського 
господарства 

Триває реставрація. 

ВИРІШИЛИ: Проект розпочато, триває реставрація. Рекомендований етап до виконання №2.  
8.  Проект по встановленню 

маршрутної зупинки та освітлення 
пішохідних переходів по 
вул.Митна 60/1 

вул.Митна, 60/1 68,0 2018 Департамент 
міського 
господарства 
 

Виконано.  

ВИРІШИЛИ: Проект виконано.  
9.  Капітальний ремонт 

(реконструкція) тротуару по вул. 
Минайська,34 

вул.Минайська,34 50,0 2018/2019 Департамент 
міського 
господарства 

В разі наявного 
фінансування буде 
включено в 
Програму 
благоустрою 

ВИРІШИЛИ: Відправити на виїзне засідання постійної комісії з метою проведення візуального обстеження. 
Рекомендований етап до виконання №3.  

10.  Встановлення дитячого 
майданчику по вул. Минайська,11 

вул.Минайська,11 70,0 ------ Департамент 
міського 
господарства 

 

ВИРІШИЛИ: Одержувач (ОСББ) бюджетних коштів не забезпечив виконання проекту та не освоїв кошти.  
11.  Капітальний ремонт та покриття 

асфальтом дороги, яка з’єднує вул. 
вул.Шумна 70,0 2018/2019 Департамент 

міського 
 



Шумну з буд.32 господарства  
ВИРІШИЛИ: Проект виконано в рамках капітального ремонту вул.Шумної. 

12.  Капітальний ремонт 
(реконструкція) дитячого 
майданчика по вул. 
В.Комендаря,47 

вул.В.Комендаря,47 69,0 ------- Департамент 
міського 
господарства 

Одержувач (ОСББ) 
бюджетних коштів 
не забезпечив 
виконання проекту 

ВИРІШИЛИ: Одержувач (ОСББ) бюджетних коштів не забезпечив виконання проекту та не освоїв кошти. 
13.  Допомога малозабезпеченим по 

стерилізації тварин  
вул.Золота ,24 35,0 ------- Департамент 

міського 
господарства  

 

ВИРІШИЛИ: Згідно пункту 2.2.  «Положення про громадський бюджет м.Ужгород», затвердженого V сесією міської ради 
від 14.07.16 №268 , проекти фінансувалися за рахунок коштів Бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. 
Дані проекти не можливо профінансувати за рахунок вищезгаданого фонду, тому виконати не можливо. 

 

                 

Перелік проектів-переможців в рамках проекту «Бюджету громадської ініціативи м.Ужгород-2018» 

 Назва Автор Категорія Бюджет Відповідальний 
підрозділ 

1 Облаштування центральної алеї 
парку Перемога (на Кірпічці) 

Станкевич-
Волосянчук Оксана 

Ігорівна 

Навколишнє 
середовище 

250000 Департамент 
міського 

господарства 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати розпочати реалізацію проекту після вирішення земельних спорів.  
2 Молодіжний центр "Пластова 

домівка" 
Лівак Людмила 

Вікторівна 
Освіта 270990 Управління 

капітального 
будівництва 

ВИРІШИЛИ: Проект знаходиться  в процесі виконання.  
3 Облаштування ігрових майданчиків 

на території ДНЗ №36 
Шпонтак Вікторія 

Вікторівна 
 

Освіта 152688 Управління 
капітального 
будівництва 



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект до виконання. Етап до виконання № 4.  

4 Облаштування спортивної зали 
УСШ №3 системою опалення за 
допомогою кліматичних панелей. 

Хромчак Олеся 
Іванівна 
 

Енергозбереження 410960 Управління 
освіти 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект до виконання при наявності додаткових коштів. Рекомендований етап 
до виконання №5.  

5 Інноваційна система відеонагляду 
для безпеки і громадського порядку 
історичної частини Галагов 

Фесенко Світлана 
Сапаргаліївна 
 

Безпека та 
громадський 
порядок 

480000 Управління 
освіти 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект до виконання при наявності фінансування. Рекомендований етап до 
виконання №6. 

6 Сквер "Шіснарик" Казьмірова Вікторія 
Василівна 
 

Інше 500000 Департамент 
міського 

господарства 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект до виконання. Рекомендований етап до виконання №7. 

7 Проект «Ремонт майданчика 
корпусу №2 СШ №5 в м.Ужгороді 
по пл.Ш.Петефі,36» 

Холмогорова Лариса 
Василівна 
 

Освіта 480114 Управління 
капітального 
будівництва 

ВИРІШИЛИ: 1. Відділу землекористування, управлінню містобудування та архітектури надати інформацію 
про статус земельної ділянки на наступне засідання постійної комісії.  
2. Рекомендувати проект до виконання. Рекомендований етап до виконання №8. 
8 Дитячий ігровий майданчик Поп Любов 

Василівна 
 

Спорт 500000 Департамент 
міського 

господарства, 
управління 



культури 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект до виконання. Рекомендований етап до виконання №9. 

 

Перелік проектів-переможців в рамках проекту «Бюджету громадської ініціативи м.Ужгород-2019» 

Загальноміські проекти 
№ Тип проекту Назва проекту Бюджет Автор Кількість 

голосів 
1 Загальноміський Створення мережі 

баскетбольних майданчиків 
Ужгорода (1 етап) 

1 486 797,00 Товтин Василь 
Васильович 

207 

2 Загальноміський Форум-фестиваль “Місто 
щасливих дітей” 

733 750,00 Сюзева 
Людмила 

Вікторівна 

182 

Загальна сума:         2 220 547,00 
ВИРІШИЛИ: Дані проекти виконати не можливо.  

 

Локальні проекти 
№ Тип проекту Назва проекту Бюджет Автор Кількість 

голосів 
3 Локальний Облаштування дитячого 

майданчику по вул.А.Корольова 
5,7 

259 809,00 Личов Сергій 
Миколайович 

252 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект до виконання. Рекомендований етап до виконання №10. 
4 Локальний Побудова сучасного тенісного 

корту на базі УЗОШ № 20 - 
Ліцею "Лідер". 

499 000,00 Ганчак Павло 
Іванович 

205 

https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/4493?return=main
https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/4493?return=main
https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/4493?return=main
https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/4412?return=main
https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/4412?return=main
https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/4412?return=main


ВИРІШИЛИ: 1. Управлінню капітального будівництва надати інформацію про можливість 
виконання проекту за вказану суму.  
2. Рекомендувати проект до виконання. Рекомендований етап до виконання №12.  
5 Локальний Безпечний та комфортний 

квартал 
499 000,00 Поп Юрій 

Михайлович 
117 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект до виконання. Рекомендований етап до виконання №11. 
6 Локальний Облаштування дитячого 

майданчика по вул.Перемоги 
149 

395 450,00 Шалімова Ірина 
Миколаївна 

107 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект до виконання. Рекомендований етап до виконання №13.  
. 

За ці рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно 

 

https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/4512?&compid=64
https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/4512?&compid=64
https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/4417?return=main
https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/4417?return=main
https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/4417?return=main
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