
ПРОТОКОЛ №8 

 
засідання постійної комісії  

з питань комунальної власності, ремонту житлового фонду, благоустрою 

міських шляхів та внутрішньо-квартальних територій 

 

 

від 05.04.2019 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; 

Біксей А.Б. – директор департаменту праці та 

соціального захисту населення; 

Полтавцева Т.В. – начальник управління майном міста 

департаменту міського господарства; 

Каліновська О.  – головний спеціаліст управління 

містобудування та архітектури; 

Цап В.В. – заступник  начальника управління 

економічного розвитку міста;  

Решетар В.В. – начальник управління охорони здоров’я; 

Зима І.В.- начальник відділу оборонної та мобілізаційної 

роботи; 

Бобик П.І. – начальник відділу транспорту, державних 

закупівель та зв'язку;  

Данило М.М. – заступник начальника управління 

Державної казначейської служби України у м. Ужгороді 

Закарпатської області; 

Щадей С.М. – начальник відділу правового забезпечення 

ГУНП в З.о. 

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Обговорення проектів рішень другого пленарного засідання чергової 

ХХХV сесії Ужгородської міської  ради VІI скликання. 

ІI. Про розгляд листів  

 



I. Обговорення проектів рішень другого пленарного засідання чергової 

ХХХV сесії Ужгородської міської  ради VІI скликання. 

1. (проект № 1522) 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 

2. (проект № 1523) Про зміни до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ 

скликання 28.02.2019 № 1457. (Програма приватизації). 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

3.  (проект №1524 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 наступними критичними зауваженнями:  

1. У пункті 6 Додатку 4  слова "вул. Тлехаса, 93" викласти в редакції: "вул. 

Тлехаса, 93, 95". 

2. Доповнити пункт 6 Додатку 4 об'єктом: "вул. Марка Вовчка, 14 у сумі 290 

000 грн. за рахунок коштів міського бюджету." 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

4.  (проект № 1525) Звіт про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста за 2018 рік. 

СЛУХАЛИ: Цап В.В.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

5.  (проект № 1526 з доповненням) Про зміни до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода 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 

6.  (проект № 1527 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. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

7.  (проект № 1528) Про створення Комунального некомерційного 

підприємства «Ужгородська міська поліклініка» Ужгородської міської 

ради. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням: 

1. В пунктах 8, 9 проекту рішення замість «виконуючого обов’язки головного 

лікаря – директора» записати «виконуючого обов’язки директора». 

2. В додатку до рішення по тексту виправити посаду «Головний лікар – 

директор» на «Директор». 

3. У передавальному акту вилучити з членів комісії Решетаря В.В. – начальника 

управління охорони здоров’я, заступника голови комісії та виправити посаду 

Кирлик І.К. на «начальник фінансово – економічного відділу». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

8.  (проект № 1529) Про створення Комунального некомерційного 

підприємства «Ужгородський міський пологовий будинок» Ужгородської 

міської ради. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням: 

1. В пунктах 8, 9 проекту рішення замість «виконуючого обов’язки головного 

лікаря – директора» записати «виконуючого обов’язки директора». 

2. В додатку до рішення по тексту виправити посаду «Головний лікар – 

директор» на «Директор». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

9.  (проект № 1530) Про створення Комунального некомерційного 

підприємства «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» 

Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням: 

1. В пунктах 8, 9 проекту рішення замість «виконуючого обов’язки головного 

лікаря – директора» записати «виконуючого обов’язки директора». 

2. В додатку до рішення по тексту виправити посаду «Головний лікар – 

директор» на «Директор». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 



10.  (проект № 1531) Про створення Комунального некомерційного 

підприємства «Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської 

ради. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням: 

1. В пунктах 8, 9 проекту рішення замість «виконуючого обов’язки головного 

лікаря – директора» записати «виконуючого обов’язки директора». 

2. В додатку до рішення по тексту виправити посаду «Головний лікар – 

директор» на «Директор». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

11.  (проект № 1532) Про внесення змін до переліку вулиць, провулків та 

площ міста. 

СЛУХАЛИ: Каліновська О.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

12.  (проект № 1533) Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки комунальної власності, яка підлягає продажу на 

земельних торгах у формі аукціону. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.   представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

13.  (проект № 1534) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок управлінню освіти Ужгородської міської 

ради. 

14. (проект № 1535) Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

15. (проект № 1536 з доповненням) Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

16. (проект № 1537 з доповненням) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

17. (проект № 1538 з доповненням) Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

18. (проект № 1539 з доповненням) Про надання згоди на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 



19. (проект № 1540 з доповненням) Про затвердження технічної документації 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проекти рішень пакетом до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

20. (проект № 1541 з доповненням) Про поновлення та припинення дії 

договорів оренди земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Депутат Чурило М.М. наголосив що не буде брати участь у 

голосуванні з метою уникнення конфлікту інтересів.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проекти рішень пакетом до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"-3 

"Не голосував" – 1 

(РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО) 

 

21. (проект № 1542 з доповненням) Про надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

22. (проект № 1543 ) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Адамовський М.Г.) 

23. (проект № 1544) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Андріїва В.М.-В.) 

24. (проект № 1545) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Брензович Я.І.) 

25. (проект № 1546) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Гижа Н.І.) 

26. (проект № 1547) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Ігнат В.М.) 

27. (проект № 1548) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 

(Ковальська І.А.) 

28. (проект № 1549) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Курах І.А.) 

29. (проект № 1550) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Мелкумян А.С.) 

30. (проект № 1551) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Покорба М.М.) 



31. (проект № 1552) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Завод «Конвектор») 

32. (проект № 1553) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Завод «Конвектор») 

33. (проект № 1554 з доповненням) Про зміни та скасування рішень міської 

ради.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проекти рішень пакетом до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

34. (проект № 1555) Про Програму покращення матеріально – технічного 

забезпечення ГУНП в Закарпатській області, у тому числі поліпшення 

житлових умов працівників поліції на території міста Ужгород на 2019 

рік. 

СЛУХАЛИ: Данило М..   представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

35.  (проект № 1556) Про Програму з розробки плану реалізації Стратегії 

розвитку міста «Ужгород – 2030» на 2019 – 2021 р.р.» 

СЛУХАЛИ: Цап В.В.   представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

36.  (проект № 1557) Про зміни до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ 

скликання 28 лютого 2019 року № 1431». 

СЛУХАЛИ: Зима І.В.   представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

37.  (проект № 1558) Про надання пільги. (об’єкти нежитлової 

нерухомості). 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.   представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

38.  (проект № 1559) Про надання комунальному підприємству 

«Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради 

дозволу на придбання рухомого складу на умовах фінансового лізингу. 



СЛУХАЛИ: Бобик П.І.    представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

39.  (проект № 1560) Про зміни до Програми співпраці Ужгородської міської 

ради та управління Державної казначейської служби України у м. 

Ужгороді Закарпатської області в сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів на 2018 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Щадей С.М.   представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

40.  (проект рішення №1561) Про зміни до персонально складу постійних 

комісій.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

II. Про розгляд листів 

 

2.1. Про лист департаменту міського господарства 03.04.19 №32.01-10/739 

щодо передачі будівлі по вул. Собранецькій, 84 у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ Ужгородського району в особі Ужгородської 

міської ради. СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. доповіла присутнім про суть 

питання.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

Положеннями ст. 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” 

передбачено, що майнові операції, які здійснюються органами місцевого 

самоврядування з об’єктами права комунальної власності, не повинні 

ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг 

та погіршувати умови надання послуг населенню, то провівши аналіз вартості 

комунального майна територіальної громади міста вартість одного квадратного 

метра аналогічних приміщень становить приблизно від 3500 до 5000 грн. 

Враховуючи зазначене безоплатна передача будівлі може завдати збитків 

бюджету міста. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

2.2. Про лист ОСББ Марка Вовчка ,14 01.04.2019 р. №01-16/772 щодо 

капітального ремонту внутрішньквартальної території.  



СЛУХАЛИ: Голова комісії зауважив, що відповідне критичне зауваження 

щодо включення вказаного об'єкту до Програми благоустрою м. Ужгорода вже 

внесено постійної комісією під час обговорення  проекту рішення №1524.  

 

Голова комісії      М. ЧУРИЛО  

 

 

Секретар комісії              І. ЯКУБИК 


