
ПРОТОКОЛ №9 

 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної  

політики 

 

від 19.02.2021 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Гомонай В.В. – заст. голови комісії. 

Чорній І.І. – секретар комісії. 

Бадида М.П., Білонка В.І., Волосянський О.П.,  

Горват Е.І., Мандич Ю.В., Мухомедянова Н.Б., 

Роман М.В.– член комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Граб Г.Я. –  заступник директора департаменту фінансів та бюджетної 

політики; 

Полтавцева Т.В.  – заступник директора департаменту міського господарства, 

начальник управління майном міста; 

Яцків О.І. – заступник начальника управління благоустрою; 

Келемец А.М. – директор департаменту соціальної політики; 

Пекар В.І.  – начальник  юридичного управління правового забезпечення; 

Станко Ю.Ю. – начальник  управління муніципальної варти; 

Пугачев В.О. – заступник начальника управління муніципальної варти, 

начальник відділу контролю за паркуванням. 

Дмітрієв С. – начальник відділу цивільного захисту населення; 

Лавренко О. – заступник начальника 1 ДПРЗ Управління ДСНС України в 

Закарпатській області;  

Чобарь В. – заступник установи виконання покарань;  

Василиндра О.М. – начальник управління у справах культури, молоді та спорту; 

Решетар В.В. – начальник відділу охорони здоров'я;  

Цап В.В. – заступник  начальника управління економічного розвитку; 

Слюсаренко В. - представник громадськості.  

Бачинська А. - представник громадськості.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про лист управління муніципальної варти №59/24-35 від 18.02.2021р. 

2. Про лист КП “КАТП-072801” №10 від 11.02.2021р. 

3. Про лист управління охорони здоров’я №59/31-16 від 25.01.2021р. 

4. Про лист управління капітального будівництва №28.01-15/15 від 

16.02.2021р. 



5. Про лист управління капітального будівництва №28.01-15/16 від 

19.02.2021р. 

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

ради VIII скликання. 

 

1. Про лист управління муніципальної варти №59/24-35 від 18.02.2021р. 

СЛУХАЛИ: Станко Ю.Ю.  ознайомив присутніх членів комісії з листом 

№59/24-35 від 18.02.2021р. щодо виділення додаткових коштів в сумі 149,5 

тис.грн. та необхідності внесення відповідних змін до профільних програм та 

Бюджету міста Ужгород на 2021 рік. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №59/24-35 від 18.02.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти   по:  

КПКВ 2210160, КЕКВ 2240 – для створення ОТР КСЗІ ( комплексна система 

захисту інформації) в сумі – 100 000, 00 грн. 

КПКВК 2217520, КЕКВ 2240  – для оновлення програмного забезпечення та 

надання консультативних послуг з питань обслуговування (супроводження) 

програмного забезпечення Веб-додатку «Паркінг-Ужгород», помісячний 

розподіл асигнувань в сумі – 49 500, 00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2. Про лист КП “КАТП-072801” №10 від 11.02.2021р. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із змістом листа КП “КАТП-

072801” №10 від 11.02.2021р., щодо виділення додаткових коштів для закупівлі 

нового бульдозеру, у зв’язку із технічною зношеністю та несправністю техніки, 

що знаходиться на балансі підприємства.  

ВИСТУПАЛИ: Яцків О.І. доповіла, що бульдозер який знаходиться на балансі 

КП «КАТП» є єдиною відповідною технічною одиницею та працював 

цілодобово на протязі всього часу експлуатації у зв’язку із чим вийшов із ладу. 

В силу даних обставин підприємство вимушено орендувати необхідну техніку 

із за чого  несе фінансові збитки.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №10 від 11.02.2021р. та рекомендувати 

виділити додаткові кошти для закупівлі нового бульдозеру  в сумі - 2 500 000,00 

грн. за рахунок зменшення коштів на проведення капітального ремонту однієї з 

вулиць міста, яке буде проводитись у березні поточного року. Департаменту 

міського господарства внести відповідну пропозицію при розгляді змін до 

бюджету територіальної громади. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 



 

3. Про лист управління охорони здоров’я №59/31-16 від 25.01.2021р. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом управління охорони 

здоров’я №59/31-16 від 25.01.2021р. щодо виділення додаткових коштів КНП  

«Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської ради  на 

проведення капітального ремонту  та завершення робіт прилеглих приміщень, 

прилеглих фасадів приймального відділення. Нагадав присутнім, що рішенням 

комісії було заплановане виїзне засідання  до ЦМКЛ проте із за зростання 

чисельності хворих на COVID-2019 було перенесено. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання розпорядника коштів та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на завершення робіт прилеглих 

приміщень, прилеглих фасадів приймального відділення в сумі – 1 000 000, 00 

грн. за рахунок перерозподілу коштів по Управлінню капітального будівництва. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4. Про лист управління капітального будівництва №28.01-15/15 від 

16.02.2021р. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із змістом листа управління 

капітального будівництва від №28.01-15/15 від 16.02.2021р., щодо виділення 

коштів  на облаштування флагштоку на пл. Б.Хмельницького без збільшення 

загальних бюджетних призначень та  внесення змін до Програми соціально - 

економічного розвитку та Бюджету міста  на 2021р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №28.01-15/15 від 16.02.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на облаштування флагштоку на пл. Б. 

Хмельницького без збільшення загальних бюджетних призначень та  внести 

змін до Програми соціально економічного розвитку та Бюджету міста  на 2021р 

відповідно до поданої таблиці: 
Код 

Програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів 

Код 

економічно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

Найменува

ння об’єкта 

будівництв

а, вид 

будівельних 

робіт, у 

тому числі 

проектні 

роботи 

Загальна 

триваліст

ь 

будівницт

ва (рік 

початку і 

завершен

ня) 

Загальна 

вартість 

будівницт

ва 

Рівень 

виконанн

я робіт на 

початок 

бюджетн

ого 

періоду, 

% 

Обсяг 

видатків 

бюджету 

розвитку, 

які 

спрямовуют

ься на 

будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Рівень 

готовнос

ті об’єкта 

на кінець 

бюджетн

ого 

періоду, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Об'єкти 

культури 

      0   



1517330 3142 Реконструкц

ія існуючого 

фундаменту 

під 

влаштуванн

я флагштоку 

на пл. Б. 

Хмельницьк

ого в м. 

Ужгороді 

2021 5 000 000 0% 200 000 4% 

    в тому числі 

виготовленн

я проектно-

кошторисної 

документаці

ї 

2021 200 000 0% 200 000 100% 

1517325 3122 

Будівництво 

палацу 

спорту по 

вул. Ів. 

Франка м. 

Ужгород 

2021-2023 60 000 000 0% -200 000 0,7% 

    

в тому числі 

виготовленн

я проектно-

кошторисної 

документаці

ї 

2021 1 500 000 0% -200 000 26,7% 

    Разом       0   

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

5. Про лист управління капітального будівництва №28.01-15/16 від 

19.02.2021р. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із змістом листа управління 

капітального будівництва від №28.01-15/16 від 19.02.2021р., щодо виділення 

коштів  на виконання робіт по об’єктах без збільшення загальних бюджетних 

призначень та   внесення змін до Програми соціально економічного розвитку та 

Бюджету міста  на 2021р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №28.01-15/16 від 19.02.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на виконання робіт по об’єктах без 

збільшення загальних бюджетних призначень та внести змін до Програми 

соціально економічного розвитку та Бюджету міста  на 2021р. відповідно до 

поданої таблиці: 

 



Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів 

Код 

економічної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я 

Найменуванн

я об’єкта 

будівництва, 

вид 

будівельних 

робіт, у тому 

числі 

проектні 

роботи 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік 

початку і 

завершення

) 

Загальна 

вартість 

будівництв

а 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетног

о періоду, 

% 

Обсяг 

видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуютьс

я на 

будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Рівень 

готовності 

об’єкта на 

кінець 

бюджетног

о періоду, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  

Об'єкти 

комунального 

господарства 

   
-500 000 

 

1517310 3122 Будівництво 

підземних 

сміттєвих 

контейнерів 

(проект 

бюджету 

громадської 

ініціативи) 

2021-2022 1 500 000 0% -500 000 33,3% 

  
Об'єкти 

освіти 

   
-1 000 000 

 

1517321 3122 Нове 

будівництво 

закладу 

дошкільної 

освіти 

загальною 

місткістю 250 

місць по вул. 

Загорська, 51 

м. Ужгород 

2017-2023 110 998 880 0,5% -1 000 000 2,3% 

  
Об'єкти 

культури 

   
500 000 

 

1517330 3122 Будівництво 

кросс-фіт 

майданчика в 

сквері на пл. 

Народній 

2021 500 000 0% 500 000 100% 

  
в тому числі 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 

2021 50 000 0% 50 000 100% 

  
Разом Х Х Х -1 000 000 Х 

  За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

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

ради VIII скликання. 

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

злочинності в місті Ужгород на 2021-2023роки. 



ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Доручити управлінню Правового забезпечення звернутись до 

Національної поліції України м місті Ужгород із пропозицією розробити 

Програму профілактики дитячої злочинності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2. (проєкт № 44) Про Програму покращення матеріально-технічного 

забезпечення ГУНП в Закарпатській області, у тому числі поліпшення 

житлових умов працівників поліції на території міста на 2021р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Зменшити обсяг програми до 860 000,00 тис.грн. 

    За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3. (проєкт № 48) Про зміни та доповнення до рішення LI сесії міської  ради 

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

пільговий проїзд) 

ВИСТУПИЛИ: Готра В.В. повідомив, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у обговоренні та 

голосуванні не приймав. 

СЛУХАЛИ: Келемец А.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Зменшити обсяг програми до 16 000 000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4. (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" – одноголосно 

 

5. (проєкту № 59 з доповненням) 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 

 

6.  (проєкт № 60 з доповненням) 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 

 

7.  (проєкт № 61 з доповненнями 1,2) 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 з наступним критичними зауваженням:  

       У Додатку 12 до Програми внести зміни відповідно до таблиці: 

 
Код 

Програмн

ої 

класифіка

ції  

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів 

Код 

економі

чної 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредиту

вання 

Наймену

вання 

об'єктів 

будівниц

тва, вид 

будівель

них 

робіт, у 

тому 

числі 

проектні 

роботи 

Зага

льна 

трив

аліст

ь 

будів

ницт

ва 

(рік 

поча

тку і 

заве

рше

ння) 

Зага

льна 

варт

ість 

буді

вни

цтва

, 

грив

ень 

Обсяг 

видатків 

бюджету 

розвитку, 

які 

спрямову

ються на 

будівницт

во об'єкта 

у 

бюджетно

му 

періоді, 

гривень 

Обсяг 

фінанс

ування 

передба

чений в 

бюджет

і, 

гривен

ь 

Обсяг 

фінансув

ання зі 

змінами, 

гривень 

Викона

нання 

по 

обєкту, 

гривен

ь 

Обсяг 

фінансува

ння по 

обєкту 

всього, 

гривень 

    Програм

а 

благоуст

рою 

міста 

Ужгород 

на 2018-

2022 

роки 

  

  -2 500 000  

10 000 

000  7 500 000  

7 450 

000  14 950 000  

1216030 3132 

Капіталь

ний 

ремонт 

внутріш

ньоквар

тальних 

територі

й     50 000  0  50 000  0  50 000  



1216030 3132 

Капіталь

ний 

ремонт 

внутрішн

оквартал

ьної 

території 

по 

вул.вул. 

Івана 

Айвазовс

ького,18 

(включит

и) 

2021-

2022 

1 

200 

000 50 000  0  50 000    50 000  

1216030 3132 

Капіталь

ний 

ремонт 

внутрішн

оквартал

ьної 

території 

по пр. 

Свободи,

28-34 

(виключи

ти) 

2021-

2022 

3 

520 

000 -1 000 000  0  

-1 000 

000    -1 000 000  

1216030 3132 

Капіталь

ний 

ремонт 

внутрішн

оквартал

ьної 

території 

по пр. 

Свободи,

28-36 

(включит

и) 

2021-

2022 

3 

520 

000 1 000 000  0  1 000 000    1 000 000  

1217442 3132 

Капіталь

ний 

ремонт 

міських 

шляхів   

49 

058 

736  -2 550 000  

10 000 

000  7 450 000  

7 450 

000  14 900 000  

1217442 3132 

Капіталь

ний 

ремонт 

вул. 

Капушан

ська (від 

перехрес

тя пр. 

Свободи 

до 

перехрес

тя вул. 

Легоцько

го) 

2019-

2021 

34 

178 

736  -2 500 000  

10 000 

000  

10 815 

418  

12 425 

552  23 240 970  



1217442 3132 

Капіталь

ний 

ремонт 

вул. Івана 

Айвазовс

ького 

(виключи

ти) 

2021-

2022 

14 

880 

000  -50 000  0  -50 000  0  -50 000  

 

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.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.М.    представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Доповнити проєкт рішення наступними пунктами: 

1.18. Гр. Дудко Ганні Іванівні, 1950 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. **********, пенсіонер (реєстраційний номер облікової картки платника 



податків ************) перехворіла КОВІД-19, на лікування у сумі 2000,00 

грн.; 

1.19. Гр. Марко Василині Михайлівні, 1951 року народження, мешканці 

м.Ужгород, вул. ********, особі з інвалідністю 2гр., з/з,  (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***********) на лікування у сумі 5000,00 

грн.; 

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.В.  представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними закваженнями: 

Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. 

Ужгород на 2021 рік, затвердженої рішенням I сесії міської ради VIII скликання 

22 грудня 2020 року № 19, а саме у додатку 2 “Показники будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту соціально-культурних та 

комунальних об’єктів на 2021 рік”  

№ 

за/п 

Найменування об'єкта Роки 

буді

вниц

тва 

Кошторисна 

вартість  

(тис. грн.) 

Передбачени

й на 2021 рік          

обсяг 

фінансування 

за рахунок 

коштів 

міського 

бюджету(тис.

грн.) 

1 2 3 4 5 

I. Об'єкти культури    

1.15. Реконструкція існуючого фундаменту під 

влаштування флагштоку на пл.Б.Хмельницького 

в м.Ужгороді 

2021 5 000,000 200,000 

1.16. Будівництво кросс-фіт майданчика в сквері на 

пл. Народній 
2021 500,000 500,000 

 Будівництво палацу спорту по вул.Ів.Франка 

м.Ужгород 

2021-

2023 
60000,000 -200,000 

 

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: Граб Г.Я.    представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. За рахунок вільного залишку коштів станом на 01.01.2021 року виділити 

бюджетні призначення по загальному фонду бюджету головному розпоряднику 

коштів управління муніципальної варти  в сумі 149 500 грн., в тому числі: 

по коду 2210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах,  територіальних громадах» в сумі 100 000 грн.; 

по коду 2217520 «Реалізація Національної програми інформатизації»                  

в сумі 49 500 грн. на Програму інформатизації діяльності Ужгородської міської 

ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки. 

2. Провести наступний перерозподіл бюджетних призначень: 

по управлінню охорони здоров’я збільшити бюджетні призначення по 

спеціальному фонду бюджету розвитку в сумі  1 000 000 грн. по коду 0717369 

«Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних 

відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах» по 

Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня 

медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки; 

по департаменту міського господарства: 

зменшити бюджетні призначення в сумі 2 550 000 грн. по коду 1217442 

«Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури» по 

Програмі благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки, в т.ч.  по об’єкту 

«Капітальний ремонт вул. Капушанська (від перехрестя пр. Свободи до 

перехрестя вул. Легоцького) зменшити на 2 500 000 грн. та по об’єкту 

«Капітальний ремонт вул. Івана Айвазовського» зменшити на 50 000 грн.; 

збільшити бюджетні призначення в сумі  50 000 грн. по коду 1216030 

«Організація благоустрою населених пунктів» по Програмі благоустрою міста 

Ужгород на 2018-2022 роки, зокрема: 

по об’єкту «Капітальний ремонт внутрішноквартальної території по вул. 

Івана Айвазовського,18» збільшити на 50 000 грн.; 

по об’єкту «Капітальний ремонт внутрішноквартальної території по пр. 

Свободи,28-34» зменшити на 1 000 000 грн.; 

по об’єкту »Капітальний ремонт внутрішноквартальної території по пр. 

Свободи,28-36» збільшити на 1 000 000 грн.; 

збільшити бюджетні призначення в сумі  2 500 000 грн. по коду 1217670 

«Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» по Програмі 

фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2022 

роки; 

по управлінню капітального будівництва: 

зменшити  бюджетні призначення в сумі  500 000 грн. по коду 1517310 

«Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» по об’єкту 

«Будівництво підземних сміттєвих контейнерів»; 



зменшити бюджетні призначення в сумі  1 000 000 грн. по коду 1517321 

«Будівництво освітніх установ та закладів» по об’єкту «Нове будівництво 

закладу дошкільної освіти загальною місткістю 250 місць по вул. Загорська, 51 

м. Ужгород»; 

зменшити бюджетні призначення в сумі  200 000 грн. по коду 1517325 

«Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» по 

об’єкту  «Будівництво палацу спорту по вул. Ів. Франка м. Ужгород»; 

збільшити бюджетні призначення в сумі 700 000 грн. по коду 1517330 

«Будівництво  інших об'єктів комунальної власності» по наступних об’єктах:  в 

сумі 500 000 грн. по «Будівництво кросс-фіт майданчика в сквері на пл. 

Народній» та в сумі 200 000 грн. по «Реконструкція існуючого фундаменту під 

влаштування флагштоку на пл. Б. Хмельницького в м. Ужгороді» 

 Внести відповідні зміни в додатки проєкту рішення «Про зміни до 

бюджету Ужгородської міської територіальної  громади на 2021 рік». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 9 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

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

СЛУХАЛИ: Граб Г.В.    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.В.   представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Відхилити проект рішення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

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

управління. (гімназія № 16) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.   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.В.   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.В.  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.І.   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.М.   представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Доповнити склад органу з питань культурної спадщини депутатом міської 

ради Борисенко О.О. 

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: Василиндра О.М.   представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

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

спорів щодо меж земельних ділянок та додержання добросусідства. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

В пункті 3.4 проєкту рішення кількісний склад  депутатів міської ради 

збільшити до 6. 

 



 

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») 

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.І.   представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8 

Утримались – 2 

  

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

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.   представив проєкт рішення. 



ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

34.  (проєкт № 121) Про Програму 1 Державного пожежно -рятувального 

загону Управління ДСНС України у Закарпатській області на 2021-2022 

роки. 

СЛУХАЛИ: Лавренко О. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Слюсаренко В. Звернулась до членів комісії із запитанням щодо 

актуальності та необхідності розміщення флагштоку на пл. Богдана 

Хмельницького. Зауважила, що питання даного характеру необхідно було 

винести на розгляд громадських слухань. 

 Також пані Слюсаренко В. в контексті попереднього розгляду листа щодо 

виділення додаткових коштів для КП «КАТП», звернулась із запитанням 

стосовно раціональності використання бюджетних коштів керівництвом даного 

комунального підприємства. Зауважила, що протягом останніх десяти років КП 

«КАТП» носить збитковий характер та виступила із пропозицією щодо 

необхідності перепрофілювання даного підприємства або зміни керівництва.  

СЛУХАЛИ: Роман М.В. виступила із пропозицією запропонувати Слюсаренко 

В. підготувати проєкт розвитку та виходу із збиткового стану КП «КАТП» та 

винести на розгляд депутатського корпусу та міського голови. 

СЛУХАЛИ: Горват Є.Р. виступив у підтримку Роман М.В. щодо надання 

відповідної пропозиції Слюсаренко В. 

СЛУХАЛИ: Слюсаренко В. погодилась із пропозицією Роман М.В. та Горвата 

Е.І. та повідомила, що підготує відповідні пропозиції по  КП «КАТП». 

 

 

ВИСТУПАЛИ: Готра В.В. запропонував присутнім членам комісії провести 

раніше заплановані виїзні засідання комісії по комунальним закладам освіти та 

медицини після поліпшення погодніх умов та стабілізацією ситуації із COVID у 

місті.  

 За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Голова комісії          Віталій ГОТРА 

 

Секретар комісії                                                        Ігор ЧОРНІЙ 


