
ПРОТОКОЛ №8 

 
засідання постійної комісії  

з питань житлово – комунального господарства, благоустрою, екології та 

комунальної власності 

 

від 18.02.2021 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Погорєлов Андрій Вікторович; 

Жганич Віктор Юрійович - голова комісії; 

Личов Сергій Миколайович – заступник голови комісії; 

Трускавецька Діана Ігорівна - секретар комісії;  

Азізян Ірина Леонідівна; 

Штефаньо Валентин Павлович - члени комісії. 

 

 

ВІДСУТНІ:  

 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

 

 

 

 

Коціпак Віталій Олексійович; 

Шевчук Григорій Васильович;  

Борисенко Олександр Олександрович - члени комісії.   

 

Полтавцева Т.  – заступник директора департаменту 

міського господарства, начальник управління майном 

міста; 

Яцків О. – заступник начальника управління 

благоустрою; 

Келемец А. – директор департаменту соціальної 

політики; 

Пекар В.  – начальник  юридичного управління 

правового забезпечення; 

Лавренко О. – заступник начальника 1 ДПРЗ Управління 

ДСНС України в Закарпатській області;  

Чобарь В. – заступник установи виконання покарань;  

Василиндра О. – начальник управління у справах 

культури, молоді та спорту; 

Решетар В. – начальник відділу охорони здоров'я;  

Цап В. – заступник  начальника управління 

економічного розвитку; 

Чепкий О. – начальник відділу землекористування;  

Присутні за бажанням: Голова ОСББ  "Проспект 40", 

Слюсаренко В. - громадський активіст, представники 

громадськості.  



Дмітрієв С. – начальник відділу цивільного захисту 

населення; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про розгляд проектів рішень 2-го пленарного засідання II сесії міської 

ради VIII скликання.  

2. Про виступ голови ОСББ "Прогрес 40" по Просп. Свободи, 40. 

3. Про лист Парафіальної ради церкви Святої Великомучениці Варвари 

щодо перенесення майданчику для збору ТПВ  по вул. Комендаря, 54 та 

вул. Пирогова, 117.  

 

1. Про розгляд проектів рішень 2-го пленарного засідання II сесії міської 

ради VIII скликання. 

1. (доповнення до проєкту № 59) Про зміни до Програми реконструкції та 

капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 

2021 – 2023 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2.  (доповнення до проєкту № 60) Про зміни до Програми капітального 

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

СЛУХАЛИ: Яцків О.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.  (доповнення 1,2 до проєкту № 61 ) Про зміни до Програми благоустрою 

міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним зауваженням:  

       У Додатку 12 до Програми найменування заходів "Капітальний ремонт 

міських шляхів" доповнити об’єктом "вул. Володимира Погорєлова та 

передбачити обсяг фінансування в розмірі 350,0 тис.грн. 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 



 

 

4.  (проєкт № 93) Про зміни до рішення ХLІ сесії міської ради VІІ 

скликання 14.11.2019 року № 1733. (Програма фінансової підтримки закладів 

медичної допомоги) 

СЛУХАЛИ: Решетар В.   представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

5.  (проєкт № 94) Про зміни до рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 12.12.2019 № 1804. (Програма інформатизації діяльності 

міської ради та її виконавчих органів) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6.   (проєкт № 95) Про Програму підтримки Державної установи 

«Закарпатська установа виконання покарань (№ 9)» на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Чобарь В., Дмітрієв С.  представили проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

7. (проєкт № 97) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Келемец А.    представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

8. (проєкт № 98) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгород на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Цап В.    представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 



9. (проєкт № 99 з доповненнями 1,2) Про зміни до бюджету Ужгородської 

міської територіальної громади на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах О.    представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

10. (проєкт № 100) Звіт про виконання бюджету міста за 2020 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах О.    представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

11. (проєкт № 101) Про звільнення від сплати за користування комунальним 

майном міста Ужгород 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.   представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4 

"УТРИМАВСЯ" – 1 

(рішення не прийнято)  

 

12. (проєкт № 102) Про передачу комунального майна в оперативне 

управління. (гімназія № 16) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.   представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

13. (проєкт № 103) Про передачу гуртожитку в оперативне управління та 

дозвіл на приватизацію. (вул. Дворжака, 38а) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.   представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

14. (проєкт № 104) Про розмір орендної плати. (вул. Гагаріна, 7) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.   представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Відхилити проєкт рішення.  



За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

15. (проєкт № 105) Про доповнення до рішення LІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 15.10.2020 року № 2145. (Річний план діяльності з підготовки 

регуляторних актів) 

СЛУХАЛИ: Пекар В.   представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

16. (проєкт № 106) Про зміни до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ 

скликання 28 лютого 2019 року № 1438. (Орган з питань охорони 

культурної спадщини) 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.   представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

17. (проєкт № 107) Про зміни до рішення VІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 14 квітня 2016 року № 164. (Координаційна рада з питань 

захисту ромських національних меншин) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.   представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4 

"УТРИМАВСЯ" – 1  

(рішення не прийнято) 

 

18. (проєкт № 108) Про Положення про комісію з вирішення земельних 

спорів щодо меж земельних ділянок та додержання добросусідства. 

19. (проєкт № 109) Про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

20. (проєкт № 110) Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

21. (проєкт № 111) Про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

22. (проєкт № 112) Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

23. (проєкт № 113) Про надання згоди на складання технічної документації 

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



24. (проєкт № 114) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

25. (проєкт № 115) Про затвердження матеріалів актуалізації звіту про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення. 

26. (проєкт № 116) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Дмитренко 

Н.Б.) 

27. (проєкт № 117) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ «Прозахід – 

Уж») 

28. (проєкт № 118) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

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

експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

30. (проєкт № 83) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Кулич В.Б.) 

31.  (проєкт № 86) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ 

«Вестгазконтроль») 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.   представив проєкти рішень. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкти рішень пакетом до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

32. (проєкт № 119) Про звернення депутатів Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.   представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

33.  (проєкт № 120) Про звернення депутатів Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.   представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2. Про виступ голови ОСББ "Прогрес 40" по Просп. Свободи, 40. 

 

ВИСТУПИЛА: Голова ОСББ проінформувала депутатів що мешканці як і 

обіцяли вже зібрали половину коштів на співфінансування проведення робіт з 

капремонту аварійної покрівлі та надали підтверджуючі документи про стан 

рахунку ОСББ.   



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту міського господарства вжити 

необхідних заходів щодо внесення об'єкту першочергово до Програми 

капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгороді на 2021 рік.  Винести 

питання на розгляд постійної комісії з питань соціально – економічного 

розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної 

політики для відповідного фінансування з внесенням відповідних 

доповнень та змін до Бюджету м. Ужгорода.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно"  

 

3. Про лист Парафіальної ради церкви Святої Великомучениці Варвари 

щодо перенесення майданчику для збору ТПВ  по вул. Комендаря, 54 та 

вул. Пирогова, 117. 

СЛУХАЛИ: Голова комісії ознайомив колег зі змістом звернення про 

ситуацію, що склалася біля церкви, а саме антисанітарію внаслідок впритул 

розміщеного майданчику для збору твердих побутових відходів всупереч 

вимогам Державних санітарних норм і правил їх облаштування.  

ВИРІШИЛИ: Департаменту міського господарства розглянути можливість 

перенесення  контейнерного майданчику за вказаною адресою, створити 

комісію для розгляду питання з залученням управління архітектури та 

містобудування та представників інших необхідних для розгляду питання 

по суті підприємств та служб.   

Про час та дату проведення обстеження просимо попередньо нас 

повідомити.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно"  

 

Голова комісії                                 Віктор ЖГАНИЧ  

 

 

Секретар комісії                        Діана ТРУСКАВЕЦЬКА 

 


