
ПРОТОКОЛ №5 

 
засідання постійної комісії  

з питань житлово – комунального господарства, благоустрою, екології та 

комунальної власності 

 

від 28.01.2021 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Жганич Віктор Юрійович - голова комісії; 

Личов Сергій Миколайович – заступник голови комісії; 

Трускавецька Діана Ігорівна - секретар комісії;  

Азізян Ірина Леонідівна; 

Штефаньо Валентин Павлович;  

Коціпак Віталій Олексійович; 

Погорєлов Андрій Вікторович - члени комісії.  

ВІДСУТНІ:  

 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

 

 

 

 

Борисенко Олександр Олександрович; 

Шевчук Григорій Васильович. 

 

 

Шимон І. – заступник міського голови; 

Полтавцева Т.  – заступник директора департаменту 

міського господарства, начальник управління майном 

міста; 

Яцків О. – заступник начальника управління 

благоустрою; 

Драшкоці Ю. – заступник начальника відділу 

транспорту, державних закупівель та зв’язку; 

Келемец А. – директор департаменту соціальної 

політики; 

Бандурин Л. – головний спеціаліст юридичного 

управління;  

Мухомедьянова Н. – начальник управління освіти. 

Каліновська О.  – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури; 

Калитич І. – заступник начальника Ужгородського ВП 

ГУНП в Закарпатській області; 

Галеєва Л. – заступник начальника управління логістики 

та матеріального забезпечення ГУНП в Закарпатській 

області; 

Дочинець В. – заступник начальника оперативно-



координаційного центру з питань оперативного 

реагування Управління ДСНС України в Закарпатській 

області;  

Лойко Л. – голова ГО "Форза"; 

Присутні за бажанням: Голова ОСББ  "Проспект 42", 

Голова ОСББ "Генерала Свободи, 9".  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про розгляд проектів рішень II сесії міської ради VIII скликання.  

2. Про виступ голів ОСББ.  

 

1. Про розгляд проектів рішень II сесії міської ради VIII скликання. 

 

1.  (проєкт № 41) Про Концепцію велосипедної інфраструктури м. 

Ужгорода. 

СЛУХАЛИ: Лойко Л. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2.  (проєкт № 42) Про комплексну Програму профілактики та протидії 

злочинності в місті Ужгород на 2021 – 2023 роки. 

СЛУХАЛИ: Бандурин Л. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення виключно в частині на 

виконання завдання  "придбання паливно-мастильних матеріалів" на 2021 

рік в сумі 150,00 тис.грн. Відповідні зміни внести в додатки до проєкту 

рішення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.  (проєкт № 43) Про Програму підтримки Управління державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Дочинець В.В. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 



4.  (проєкт № 44) Про Програму покращення матеріально – технічного 

забезпечення ГУНП в Закарпатській області, у тому числі поліпшення 

житлових умов працівників поліції на території міста на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Бандурин Л., Галеєва Л.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: На розгляд сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6 

"УТРИМАВСЯ" – 1  

5.  (проєкт № 45) Про доповнення до рішення LІІ сесії міської ради VІІ 

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

підготовки регуляторних актів) 

СЛУХАЛИ: Бандурин О.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6. до рішення ХVІІ сесії міської ради VІІ скликання 09.11.2017 року № 797. 

(Програма сприяння виконанню рішень судів) 

СЛУХАЛИ: Бандурин О.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

7.  (проєкт № 47) 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: 

У пункті 2 проекту рішення слова "2020 рік" викласти в редакції "2021 

рік". 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

8.  (проєкт № 48) Про зміни та доповнення до рішення LІ сесії міської ради 

VІІ скликання 10.09.2020 р. № 2096. (Програма фінансування видатків за 

пільговий проїзд) 

СЛУХАЛИ: Келемец А.М. представила проєкт рішення. 

СЛУХАЛИ: Члени комісії підняли питання щодо необхідності подальшого 

впровадження програми "Картка ужгородця" та запропонували заслухати 

представника відділу транспорту щодо електронного квитка.  

ВИСТУПИЛИ: Драшкоці Ю. доповів про проблемні питання, що склалися під 

час реалізації вказаної програми та наголосив, що наразі послугою 

електронного квитка користується дуже мала кількість мешканців. Щодо 



"Картки ужгородця" зауважив, що виникли деякі непорозуміння з 

Приватбанком, внаслідок чого реалізація Програми призупинилася.  

ВИРІШИЛИ:  

1. Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на сесії з 

наступними критичними зауваженнями: 

- У тексті проєкту рішення слово "інвалід" в усіх відмінках і числах 

замінити словами "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і 

числі, слово "дитина-інвалід" в усіх відмінках і числах замінити 

словами "дитина з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі.  

- По тексту проєкту рішення слова "Департамент праці та соціального 

захисту населення" викласти в редакції "Департамент соціальної 

політики".  

2. По питанню "Картка ужгородця" провести окреме засідання 

постійної комісії з представниками департаменту соціальної політики, 

відділу транспорту, державних закупівель та зв'язку, управління 

економічного розвитку, Приват-банку.  

3. Підтримати протокольне доручення постійної комісії з питань 

землекористування.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

9.  (проєкт № 49) Про зміни до Програми розвитку земельних відносин та 

охорони земель у м. Ужгород на 2020 – 2022 роки. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

10. (проєкт № 50) Про перелік об’єктів комунальної власності, які 

підлягають приватизації у 2021 році. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В., Шимон І. представили проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Відправити проєкт рішення на довивчення з метою проведення 

виїзного засідання постійної комісії на вказані в переліку об'єкти. 

2. Департаменту міського господарства подати членам комісії на 

ознайомлення документи, що підтверджують наявність проведених 

орендарями на об'єктах покращень.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

11. (проєкт № 51) Про надання згоди на прийняття квартир у комунальну 

власність. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В., Шимон І. представили проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 



За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

12. (проєкт № 52) Про передачу комунального майна в оперативне 

управління. (ЗДО № 31 «Перлинка») 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В., Шимон І. представили проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

13. (проєкт № 53) Про збільшення розміру статутного капіталу КП 

«Водоканал м. Ужгорода». 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

14. (проєкт № 54) Про збільшення розміру статутного капіталу 

комунального підприємства «Комунальне шляхово – експлуатаційне 

підприємство» Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"УТРИМАВСЯ" – 2  

 

15. (проєкт № 55 з доповненням) Про зміни до Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Відправити проєкт рішення на довивчення.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

16. (проєкт № 56) Про Програму утримання та фінансової підтримки 

спортивних споруд КП «Стадіон «Авангард» на 2021 – 2023 роки». 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Відправити проєкт рішення на довивчення.  

2. По питанню діяльності КП "Стадіон "Авангард" провести окреме 

засідання постійної комісії з представниками департаменту міського 

господарства та керівництва стадіону.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 



"ЗА" – одноголосно 

 

17. (проєкт № 57) Про зміни до Програми охорони навколишнього 

природного середовища міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Відправити проєкт рішення на довивчення.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

18. (проєкт № 58) Про зміни до Програми відновлення історичного центру м. 

Ужгорода на 2021 – 2023 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6 

"УТРИМАВСЯ" – 1  

 

19. (проєкт № 59) Про зміни до Програми реконструкції та капітального 

ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2021 – 2023 

роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

20. (проєкт № 60) Про зміни до Програми капітального ремонту житлового 

фонду у м. 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 

 

21. (проєкт № 61) 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 

 



22. (проєкт № 62) Про зміни до рішення VІІІ сесії міської ради VІІ скликання 

18.10.2016 року № 406. (Порядок встановлення плати для тимчасового 

розміщення будівельних майданчиків) 

(не розглянуто у зв'язку з відсутністю доповідача) 

 

23. (проєкт № 63) Про зміну назв та затвердження Статутів закладів освіти 

міста 

СЛУХАЛИ: Мухомедьянова Н.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

24. (проєкт № 64) Про Положення про управління освіти. 

СЛУХАЛИ: Мухомедьянова Н.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

25. (проєкт № 65) Про зміни до рішення ХLІ сесії міської ради VІІ скликання 

14.11.2019 року № 1790. (Про структуру апарату ради та виконкому) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

26.  (проєкт № 66) Про зміни до Програми додаткових гарантій соціального 

захисту громадян на 2020 – 2022 роки. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

 

27. (проєкт № 67) Про надання пільги. (для ОСББ зі сплати земельного 

податку) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

28. (проєкт № 68) Про звернення депутатів (щодо неприпустимості 

зростання цін на електроенергію та газ) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  Враховуючи наявність декількох звернень по одному й тому ж 

питанню, (депутат Ліврінц А., Волосянський О. та Чорній І., постійна 

комісія з питань жкг), текст звернення відкоригувати, узагальнивши та 



врахувавши всі пропозиції, з метою прийняття та направлення адресату 

одного рішення "Про звернення".    

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

29.  (проєкт № 69) Про Положення про постійні комісії Ужгородської 

міської ради VІІІ скликання. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями:  

1. Доповнити проєкт наступним пунктом: 

"6.8. Попередньо погоджує та вносить пропозиції пооб'єктно з метою 

визначення пріоритетних та першочергових напрямків виконання робіт 

у поточному році з подальшим винесенням на розгляд постійної комісії з 

питань бюджету для забезпечення необхідного фінансування".  

      (Привести у відповідність нумерацію пунктів).  

2. Враховуючи зауваження управління правового забезпечення, дати 

протокольне доручення департаменту міського господарства: 

- привести Положення про департамент міського господарства у 

відповідність до даного рішення; 

- подати проєкт рішення про затвердження Положення про 

департамент міського господарства на розгляд наступної чергової 

сесії міської ради. 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

30.  (проєкт № 70) Про Регламент Ужгородської міської ради VІІІ скликання. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

31. (проєкт № 71) Про розроблення містобудівної документації – Проєкту 

внесення змін до детального плану території. 

СЛУХАЛИ: Каліновська О.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

32. (проєкт № 72) Про затвердження детального плану території, обмеженої 

вулицями Марка Черемшини, Мистецькою, Василя Стефаника, 

Степанівською та Об’їзною дорогою. 

СЛУХАЛИ: Каліновська О.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.   



За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

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

СЛУХАЛИ: Каліновська О.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

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

обмеженої вулицями Капушанською, Льва Толстого, площею Богдана 

Хмельницького та проспектом Свободи. 

СЛУХАЛИ: Каліновська О.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Відправити проєкт рішення на довивчення.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

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

обмеженої вулицями Орлиною, Кошицькою, Собранецькою, 

Керченською та територією житлового комплексу «5 Авеню». 

СЛУХАЛИ: Каліновська О.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

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

обмеженої вулицями Климента Тімірязєва, Міклоша Берчені, Криничною, 

Високою та межею міста. 

СЛУХАЛИ: Каліновська О.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

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

вулиць Миколи Бобяка, Загорська. 

СЛУХАЛИ: Каліновська О.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 



38. (проєкт № 73 з доповненням ) Про надання дозволів на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

39. (проєкт № 74 з доповненням) Про затвердження проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

40. (проєкт № 75 з доповненням) Про надання дозволів на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

41. (проєкт № 76 з доповненням 1,2) Про затвердження проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

42. (проєкт № 77) Про надання згоди на складання технічної документації 

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

43. (проєкт № 78 з доповненням) Про затвердження технічної документації 

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

44. (проєкт № 79) Про припинення та відмову у припиненні дії договорів 

оренди земельних ділянок. 

45. (проєкт № 80 з доповненням) Про надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

46. (проєкт № 81) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Зелінська М.М.) 

47. (проєкт № 82) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Кальницький А.Є.) 

48. (проєкт № 83) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Кулич В.Б.) 

49. (проєкт № 84) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Куцак Т.В.) 

50. (проєкт № 85) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Бейс Інвест») 

51. (проєкт № 86) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Вестгазконтроль») 

52.  (проєкт № 87) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

53. (проєкт № 88) Про згоду на добровільну відмову від права власності 

Ужгородської міської ради земельної ділянки гр. Ключинець Ю.Ю. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкти рішень  до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

 

 

2. Про виступ голів ОСББ. 



2.1. СЛУХАЛИ: Голова ОСББ "Проспект 42" проінформувала депутатів про 

ситуацію що склалася внаслідок вкрай аварійного стану покрівлі будинку. 

ВИСТУПИЛИ: Члени комісії  зауважили, що вказане питання було розглянуте 

на минулому засіданні постійної комісії, в результаті якого об’єкт "Покрівля 

будинку по проспекту Свободи, 42" визначено як першочерговий до включення 

до  Програми капітального ремонту житлового фонду на 2021 рік.   

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2.2. СЛУХАЛИ: Голова ОСББ "Генерала Свободи, 9" доповіла та 

продемонструвала на фото аварійність даху будинку.  

ВИСТУПИЛИ: Члени комісії  ознайомились з матеріалами та перенесли 

розгляд питання на робоче засідання комісії.  

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

Голова комісії        Віктор Жганич 

 

 

Секретар комісії                        Діана ТРУСКАВЕЦЬКА 


