
ПРОТОКОЛ №6 

 
засідання постійної комісії  

з питань комунальної власності, ремонту житлового фонду, благоустрою 

міських шляхів та внутрішньо-квартальних територій 

 

 

від 20.03.2019 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ: 

 

 

          

         ВІДСУТНІ: 

Чурило Михайло Михайлович - голова комісії. 

Якубик Іван Іванович  - секретар комісії. 

Варцаба Сергій Васильович. 

Білонка Володимир Іванович – член комісії. 

 

Борисенко Олександр Олександрович. 

Пацкан Дмитро Сергійович – заступник голови комісії. 

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

бюджетної політики; 

Яцків О.І. – заступник директора департаменту 

міського господарства; 

Франчук І. – заступник директора департаменту праці 

та соціального захисту населення; 

Полтавцева Т.В. – начальник управління майном міста 

департаменту міського господарства; 

Пекар В.І. – начальник 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; 

Когут О.В. – Ужгородський міський центр зайнятості; 

Готра В.В. – директор КП "Ужгородський 

муніципальний транспорт"; 

Бобик П.І. – начальник відділу транспорту, державних 

закупівель та зв’язку; 

Тищук І. – військовий комісар Ужгородського ОМВК; 

Романчук С.Г. – начальник аварійно-рятувальної 

частини АРЗ УДСНС України в З/о; 

Тарахонич В.Ю. – начальник управління  

міжнародного співробітництва та інновацій; 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Обговорення проектів рішень чергової ХХХV сесії Ужгородської міської  

ради VІI скликання. 

ІI. Про розгляд листів  

 

І. Обговорення проектів рішень чергової ХХХV сесії Ужгородської міської  

ради VІI скликання 

 

1. (проект № 1504) Про Програму «Молодь міста Ужгород» на 2019 – 2021 

роки». 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

2.  (проект № 1505) Про Програму матеріально – технічного забезпечення 

підрозділів територіальної оборони на 2019 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Тищук І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

3.  (проект № 1506) Про Програму підтримки Аварійно – рятувального 

загону спеціального призначення УДСНС України у Закарпатській 

області на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Романчук І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

4.  (проект № 1507) Про зміни та доповнення до Програми зайнятості 

населення на період до 2020 року. 

СЛУХАЛИ: Когут О.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

5.  (проект № 1508) Про зміни до Програми розвитку транскордонного 

співробітництва та підтримки імплементації проектів міжнародної 

технічної допомоги в м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Тарахонич В.Ю.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 



"ЗА" одноголосно 

 

6.  (проект № 1509) Про зміни до Програми відпочинку та оздоровлення 

дітей на 2017 – 2019 роки. 

СЛУХАЛИ: Франчук І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

7.  (проект № 1510) Про зміни та доповнення до рішення міської ради 

18.01.2019 № 1395 «Про розмір орендної плати». 

СЛУХАЛИ: Франчук  І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

8.  (проект № 1511) Про зміни до Програми охорони навколишнього 

природного середовища міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

9.  (проект № 1512) Про збільшення розміру статутного капіталу 

комунального підприємства «Водоканал м. Ужгорода». 

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 № 1513) Про списання основних засобів КП «Лікарняна аптека». 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ:  

1. Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"-2 

"УТРИМАВСЯ" – 2 

(Рішення не прийнято) 

2. Департаменту міського господарства при підготовці проектів рішень у 

супровідній записці надавати більш розширену інформацію про основні 

засоби, які підлягають списанню, а саме рік випуску, вартість і тд.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

11.  (проект № 1514) Про передачу приміщень у безоплатне користування. 



СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Відправити проект рішення на довивчення з метою 

проведення виїзного засідання комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

12.  (проект № 1515) Про зміни до рішення міської ради 10.07.2018 № 1151 

«Про місцеві податки та збори». 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

13.  (проект № 1516) Про надання пільг. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

14.  (проект № 1517) Про зміни і доповнення до Положення про залучення 

коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно – 

транспортної та соціальної інфраструктури міста. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

15.  (проект № 1518 з доповненням) Про доповнення до рішення ХХХ сесії 

міської ради VІІ скликання 13.12.2018 року № 1319. (Про проекти 

регуляторних актів міської ради) 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

16.  (проект № 1519 з доповненням) Про зміни до рішення ХХХ сесії міської 

ради VІІ скликання 13 грудня 2018 року № 1367. (Структура виконкому 

міської ради) 

СЛУХАЛИ: Воловар М.В.   представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням: 

1. Враховуючи службову записку директора департаменту міського 

господарства Бабидорича В.І., доповнити пункт 1 проекту рішення текстом: 

- вивести зі складу управління правового забезпечення 2 одиниці; 



- затвердити чисельність управління правового забезпечення у кількості 7 

одиниць; 

- ввести в склад департаменту міського господарства 2 одиниці; 

Директору департаменту міського господарства (Бабидорич В.І.) внести 

відповідні зміни у положення про департамент міського господарства та подати 

на затвердження міської ради.  

2. Упорядкувати нумерацію пунктів проекту рішення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

17.  (проект № 1520) Про перейменування вулиць. 

СЛУХАЛИ: Квіт В.В.   представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" -3 

"УТРИМАВСЯ" – 1  

(Рішення не прийнято) 

18.  (проект № 1521) Про виконання судового рішення. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

II. Про розгляд листів 

 

1. Про лист департаменту міського господарства 20.03.19 №32.01-10/652 щодо 

розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

22.02.2019 р. №113 "Про повернення культової будівлі у власність релігійної 

організації", а саме будівлі по вул. Капітульній, 18 у власність Мукачівської 

Греко-Католицької Єпархії.   

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. доповіла присутнім про суть питання.  

ВИРІШИЛИ: Оскільки будівлі по вул. Капітульній, 11, 18 перебувають на 

балансі Ужгородського Національного університету та враховуючи, що 

відповідно до ч. 2 ст. 70 Закону України "Про вищу освіту" майно 

закріплюється за державним або комунальним закладом на праві 

господарського відання і не підлягає вилученню або передачі у власність 

юридичним і фізичним особам без згоди засновників вищого навчального 

закладу та вищого колегіального органу самоврядування вищого навчального 

закладу, рекомендувати звернутися до Міністерства освіти і науки України з 

проханням про надання згоди щодо вилучення з оперативного управління 

Ужгородського Національного університету вищезазначеної будівлі.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно"  



2. Про лист КП "Ужгородський муніципальний транспорт" Ужгородської 

міської ради від 15.03.2019 р. №вих.43/03 щодо надання згоди на закупівлю 

рухомого складу пасажирського транспорту в кількості 10 одиниць на умовах 

фінансового лізингу.    

СЛУХАЛИ: Готра В.В., Бобик П.І.  наголосили на необхідності забезпечення 

функціонування і подальшого розвитку міського пасажирського транспорту, а 

саме нових міських автобусів великої пасажиромісткості з низьким рівнем. 

Проінформували присутніх про отримані пропозиції від виробників та дилерів 

міських автобусів. Надали депутатам порівняльну характеристику з вартістю та 

комплектацією трьох виробників, зокрема автобусів А185 Електрон, МАЗ 203, 

Cobra 272 LF.  

СЛУХАЛИ: Голова комісії запропонував додатково здійснити аналіз автобусів 

виробника MAN.  

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення на наступне засідання 

комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно"  

 

Голова комісії      М. ЧУРИЛО  

 

 

Секретар комісії              І. ЯКУБИК 


