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ПРОТОКОЛ №32 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної  

політики 

 
від 02.09.2021 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Риба А.Ю. – голова комісії. 

Готра В.В. – заст. голови комісії. 
Чорній І.І. – секретар комісії. 

Гомонай В.В., Горват Е.І., Мандич Ю.В.,  
Мухомедянова Н.Б., Волосянський О.П., Білонка В.І., – члени комісії. 

ВІДСУТНІ: Бадида М.П., Роман М.В – члени комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 
Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної політики; 

Макара О.В. – керівник служби персоналу та спецроботи; 
Турховська Г.І. – начальник відділу бухгалтерського обліку; 

Келемец А.М. – директор департаменту соціальної політики; 
Урста М.В. – начальник управління програмного та комп’ютерного 

забезпечення; 
Фленько І.І. – директор Ужгородського міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді; 
Пекар В.І. – заступник начальника управління правового забезпечення; 

Полтавцева Т.В. – начальник управління майном міста департаменту міського 
господарства; 

Турховська Г.М. – начальник відділу бухгалтерського обліку міської ради та 
виконкому. 
Дмитрієв С.В. – начальник відділу цивільного захисту населення управління 

охорони здоров’я та цивільного захисту населення; 
.Тручкавецька Д.І, Чернобук А.Л., Прозор Є.І. – депутати міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Про обговорення проєктів рішень другого пленарного засідання чергової 
ІХ сесії Ужгородської міської  ради VІІI скликання. 

 

1. (проєкт № 394) Звіт про виконання бюджету Ужгородської міської 

територіальної громади за ІІ квартал 2021 року. 
СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проєкт рішення. Доповіла про технічну 

помилку під час підготовки проєкту рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 
 У зв’язку із технічною помилкою слова і цифри «за ІІ квартал 2021 
року» замінити на слова і цифри «за січень-червень 2021 року». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 8; 

"ПРОТИ"- 0; 
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"УТРИМАВСЯ"- 0; 
Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

2.  (проєкт № 395) Про прогноз бюджету Ужгородської міської 

територіальної громади на 2022 – 2024 роки. 
СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 
"УТРИМАВСЯ"- 2; 

Не приймало участі у голосуванні – 2. 

Рішення не прийнято. 
Комісія не визначилася з рекомендацією. 

3.  (проєкт № 396) Про зміни до рішень VІ сесії міської ради VІІІ скликання 
20 травня 2021 року № 190 та ХLІІ сесії міської ради VІІ скликання 24 гр удня 

2019 року № 1835. (Про зміни до Положення про управління економіки та 
відділ транспорту) 
СЛУХАЛИ: Макара О.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 
"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 
Не приймало участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 

4.  (проєкт № 397) Про зміни до рішення VІ сесії міської ради VІІІ 
скликання 20.05.2021 року № 187. (Про склад оціночної комісії) 
СЛУХАЛИ: Фленько І.  представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 
"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 
Не приймало участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 
5.  (проєкт № 398) Про дозвіл на придбання службового автомобіля. 
СЛУХАЛИ: Турховська Г.І. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 
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"УТРИМАВСЯ"- 0; 
Не приймало участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 
6. (проєкт № 399) Про надання дозволу на списання основних засобів. 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 
"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 

7.  (проєкт № 400) Про Програму створення та поповнення міського 
матеріального резерву для запобігання виникненню і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій у місті Ужгород на 2022 – 2026 роки. 
СЛУХАЛИ: Дмитрієв С.В.  представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8; 
"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 
Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 
8.  (проєкт № 401) Про визнання рішення таким, що втратило чинність. 

(Програма «Дорога життя») 
СЛУХАЛИ: Келемец А.М.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: На розгляд сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 8; 

"ПРОТИ"- 0; 
"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

9.  (проєкт № 402) Про зміни до Положення про Ужгородський міський 
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради. 
СЛУХАЛИ: Келемец А.М.  представила проєкт рішення. Повідомила, що 

проєкт рішення потребує доопрацювання, тому департамент соціальної 
політики з вернувся до міського голови із службовою запискою про зняття з 

розгляду зазначеного проєкту рішення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відхилити проєкт рішення. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8; 
"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 
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Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

10.  (проєкт № 403) Про Програму надання щомісячної компенсації на 
житлово – комунальні послуги Почесним громадянам міста Ужгород на 2022 –  

2024 роки. 
СЛУХАЛИ: Келемец А.М.  представила проєкт рішення. Повідомила, що 

проєкт рішення потребує доопрацювання, тому департамент соціальної 
політики з вернувся до міського голови із службовою запискою про зняття з 

розгляду зазначеного проєкту рішення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відхилити проєкт рішення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 9; 

"ПРОТИ"- 0; 
"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
11.  (проєкт № 404) Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста на 

лікування.  
СЛУХАЛИ: Келемец А.М.  представила проєкт рішення.  

СЛУХАЛИ: Мандич Ю.В. повідомив про нагальну потребу у виділенні коштів 
на лікування неповнолітнього мешканця міста Білака О.Р., у якого 

діагностували важку форму онкології. Запропонував депутатів долучитися до 
допомоги та надати як виняток надати допомогу у сумі більше ніж передбачено 

Програмою посилення соціального захисту громадян міста «Добра справа».  

СЛУХАЛИ: Члени постійної комісії підтримали пропозицію депутата 

Мандича Ю.В.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 Доповнити проєкт рішення пунктом наступного змісту: 
«1.7. Гр. Білаку Ростиславу Юлійовичу, 1980 року народження, 

мешканцю  м. Ужгород, вул. ***********, (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків ************), на лікування сина  Білака 

О.Р.(медулобластома головного мозку) у сумі 73000,00 грн., як виняток.». 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 9; 
"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 
Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
12.  (проєкт № 405) Про Програму «Безпечне місто Ужгород на 2023 –  2026 

роки». 
СЛУХАЛИ: Урста М.В.  представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 
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"ПРОТИ"- 0; 
"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 

13.   (проєкт № 406) Про зміни до рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ 
скликання 12.12.2019 № 1804. (Програма інформатизації діяльності 

виконавчих органів ради) 
СЛУХАЛИ: Урста М.В.  представив проєкт рішення. Запропонував у зв’язку із 

зміною заступника міського голови по функціональним обов’язкам, у проєкті 
рішення котроль за виконанням рішення покласти на Гомоная В.В. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. повідомив про потребу управління освіти у закупці 
програмного модуля для забезпечення впровадження «електронного квитка». 

Запропонував членам комісії внести зміни до проєкту рішення та передбачити 
на ці потреби суму 49 000,00 грн.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 
1. Збільшити фінансування Програми інформатизації діяльності 

Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки 
для управління освіти Ужгородської міської ради на суму 49000,00 грн. 

та доповнити проєкт рішення Додатком 3. 
2. Пункт 1 проєкту рішення після слів «…Додатку 12..» викласти текст 

наступного змісту: 
«..,таблиці 13.1, 13.2, 13.4, 13.4 Додатку 13 міської цільової Програми у 

новій редакції згідно з додатками 1,2,3.». 
3. У пункті 2 проєкту рішення контроль за виконання рішення покласти 

на заступника міського голови Гомоная В.В. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 9; 

"ПРОТИ"- 0; 
"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

14.  (проєкт № 407) Про зміни та доповнення до рішення ХVІІ сесії міської 
ради VІІ скликання 09.11.2017 року № 797. (Програма сприяння виконанню 

рішень судів) 
СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 9; 

"ПРОТИ"- 0; 
"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
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15.  (проєкт № 408) Про зміни до рішення ХLІ сесії міської ради VІІ 
скликання 14.11.2019 року № 1720. (Програма забезпечення безпеки громадян 

шляхом виправлення засуджених) 
СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 9; 

"ПРОТИ"- 0; 
"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

16.   (проєкт № 409) Про зміни до рішення VІІ сесії міської ради VІІІ 
скликання 01.07.2021 № 228. (Програма «Власний дім») 
СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 8; 

"ПРОТИ"- 0; 
"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

17.   (проєкт № 410) Про доповнення до рішення LII сесії міської ради VІІ 
скликання 15.10.2020 № 2145. (Річний план проєктів регуляторних актів) 
СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 8; 

"ПРОТИ"- 0; 
"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

18. (проєкт № 411) Про дострокове припинення дії Програми утр имання та 
фінансової підтримки спортивних споруд КП «Стадіон «Авангард» на 2021 –  

2023 роки». 
СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 8; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 
Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 
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19. (проєкт № 412) Про збільшення розміру статутного капіталу КП 
«Архітектурно – планувальне бюро». 
СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8; 
"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 
Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 
20.  (проєкт № 413) Про збільшення розміру статутного капіталу КП 

«Водоканал м. Ужгорода». 
СЛУХАЛИ: Полтавцева  Т.В.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8; 
"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 
Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 
21.  (проєкт № 414) Про виконання рішення суду та передачу об’єкта. 
СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8; 

"ПРОТИ"- 0; 
"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

22.  (проєкт № 415) Про умови оренди комунального майна.  
(вул. Замкові сходи,4) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 
"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 2; 
Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

23.  (проєкт № 416) Про продовження договору оренди комунального майна 
територіальної громади міста Ужгород без проведення аукціону.  
(вул. Небесної Сотні,6) 
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СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8; 
"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 
Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 
24.  (проєкт № 417) Про продовження договору оренди комунального майна 

територіальної громади міста Ужгород без проведення аукціону.  
(вул. Ю.Гагаріна,7) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 8; 

"ПРОТИ"- 0; 
"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

25.  (проєкт № 418) Про доповнення до рішення ІV сесії міської ради VІІІ 
скликання 30 березня 2021 року № 172. (пл. О.Пушкіна,3) 
СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: На розгляд сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 
Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 
26.  (проєкт № 419) Про доповнення до рішення ІV сесії міської ради VІІІ 

скликання 30 березня 2021 року № 172. (вул. А. Волошина, 8) 
СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: На рогляд сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8; 
"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 
Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 
27.  (проєкт № 420) Про доповнення до рішення ІV сесії міської ради VІІІ 
скликання 30 березня 2021 року № 172. (пл. Ш.Петефі, 25) 
СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 
"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

28.   (проєкт № 421) Про надання згоди на прийняття квартир у комунальну 
власність територіальної громади міста Ужгород. 
СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: На розгляд сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 8; 

"ПРОТИ"- 0; 
"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 
29.  (проєкт №367) Про відмову у наданні пільг. (Червоний Хрест України) 
СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 
"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 
Не приймало участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 
30.  (проєкт № 422) Про скасування пунктів 1.1, 1.2 пункту 1 рішення 
виконкому 10.04.2019 № 124 «Про погодження розміщення тимчасових спор уд  

для провадження підприємницької діяльності». 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 
"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 
Не приймало участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 
31.  (проєкт № 423) Про внесення змін до детального плану території, 

обмеженої вулицями Загорською, Івана Франка, Фрінца Гленца та річкою Уж.  
32. (проєкт № 424) Про внесення змін до детального плану території.  
ВИРІШИЛИ: На розгляд сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 
"УТРИМАВСЯ"- 2; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 
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Рішення прийнято. 
33.  (проєкт № 425) Про судове рішення по справі № 260/1907/20. 

34. (проєкт № 426) Про судове рішення по справі № 260/406/21. 
35. (проєкт № 427) Про укладання Договору суперфіцію земельної ділянки 

по вул. Капушанській (Перемоги), 24. 
36. (проєкт № 428 з доповненням) Про надання та відмову у наданні дозволів 

на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 
37. (проєкт № 429 з доповненням) Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 
38. (проєкт № 430 з доповненням) Про надання та відмову у наданні дозволів 

на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 
39. (проєкт № 431 з доповненням) Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 
40. (проєкт № 432 з доповненням) Про затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення.  

41. (проєкт № 433 з доповненням) Про надання та відмову у наданні згоди на 
складання технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 
42. (проєкт № 434 з доповненням) Про затвердження технічної документації 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
43. (проєкт № 435 з доповненням) Про поновлення дії договорів оренди 

земельних ділянок. 
44. (проєкт № 436 з доповненням) Про надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. 
45. (проєкт № 437) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Боротко І.І.) 
46. (проєкт № 438) Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Дзюба О.О.) 

47. (проєкт № 439) Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Казарян Н.С.) 

48. (проєкт № 440) Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Райніш В.В.) 

49. (проєкт № 441) Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Щадей І.В.) 

50.  (проєкт № 442) Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Малець Н.В.) 

51.  (проєкт № 443) Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Стойка Н.В.) 

52. (проєкт № 444) Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ «ЛА ВЕЛЛА») 

53. (проєкт № 445) Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ «Рафаро») 
54. (проєкт № 446) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ «Ремонтсервіс –  
4») 
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55. (проєкт № 447) Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ «РІВО ТРЕЙД») 

56. (проєкт № 448 з доповненням) Про зміни та скасування рішень міської 
ради. 

57. (проєкт № 449) Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою.  
ВИРІШИЛИ: На розгляд сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 
"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 
Не приймало участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 
58. (проєкт № 450) Про скасування містобудівних умов та обмежень для 
проєктування об'єкта будівництва.  
ВИРІШИЛИ: На розгляд сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 
"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 
Не приймало участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 
59.  (проєкт № 451)  Про реорганізацію виконавчих органів міської ради. 

СЛУХАЛИ: Макара О.М. представила проєкт рішення 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. Пункти 5,6,7 проєкту рішення та додаток до нього викласти у новій 

редакції, а саме: 

"5. Створити комісію з реорганізації управління капітального 

будівництва Ужгородської міської (код ЄДРПОУ 05517713) шляхом 
приєднання до департаменту міського господарства Ужгородської 

міської ради (код ЄДРПОУ 36541721) та комісію з реорганізації 
управління муніципальної варти Ужгородської міської ради (код 

ЄДРПОУ 42854110) шляхом приєднання до департаменту міського 
господарства Ужгородської міської ради (код ЄДРПОУ 36541721), 

затвердити їх склад згідно додатку 1 та додатку 2 до даного рішення. 
6. Комісіям з реорганізації, що зазначені у п. 5 даного рішення вжити всіх 

необхідних заходів для проведення процедури реорганізації управління 
капітального будівництва Ужгородської міської (код ЄДРПОУ 05517713), 
управління муніципальної варти Ужгородської міської ради (код 

ЄДРПОУ 42854110) шляхом їх приєднання до департаменту  міського 
господарства Ужгородської міської ради (код ЄДРПОУ 36541721) 

відповідно до вимог чинного законодавства. 
7. Головам комісій з реорганізації, що визначені у додатку 1 та додатку 2 

до даного рішення, забезпечити проведення державної реєстрації 
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припинення в результаті реорганізації управління капітального 
будівництва Ужгородської міської ради, управління муніципальної варти 

Ужгородської міської ради шляхом приєднання до департаменту 
міського господарства Ужгородської міської ради та подати у 

встановленому чинним законодавством України порядку та строки 
відповідні документи до державного реєстратора для внесення до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань відповідних записів. 

 Додаток 1 
 до рішення ____сесії міської 

 ради VIII скликання 
                                                                                 _________№_____________ 

 
СКЛАД комісії з реорганізації 

управління капітального будівництва Ужгородської міської  шляхом 

приєднання до департаменту міського господарства Ужгородської міської 
ради 

Голова комісії 

Савко  
Михайло 

Васильович 

заступник начальника управління 
капітального будівництва, 

головний інженер 

РНОКПП 

Члени комісії 

Станкович Вікторія 
Іванівна 

начальник відділу бухгалтерського 
обліку та звітності управління 

капітального будівництва, 
головний бухгалтер 

РНОКПП 

Баняс 

Василь Юрійович 

начальник юридичного відділу 

департаменту міського 
господарства 

РНОКПП 

 

 Додаток 2 

 до рішення ____сесії міської 
 ради VIII скликання 

 _________№_____________ 
СКЛАД комісії з реорганізації 

управління муніципальної варти Ужгородської міської ради шляхом 

приєднання до департаменту міського господарства Ужгородської міської 
ради 
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Голова комісії 

Пугачов  
Володимир 

Олександрович 

начальник відділу контролю 
за паркуванням управління 

муніципальної варти 

РНОКПП 

Члени комісії 

Давидів Надія 
Володимирівна 

начальник відділу 
бухгалтерського обліку та 

звітності управління 
муніципальної варти, 

головний бухгалтер 

РНОКПП 

Баняс 
Василь Юрійович 

начальник юридичного 
відділу департаменту міського 

господарства 

РНОКПП 

 
Секретар ради                                                                          Арсен МЕЛКУМЯН 

 
2. У пункті 12 проєкту рішення контроль за виконанням рішення покласти 

на заступника міського голови Рахівського Ю.В.  

Секретар ради                                                                          Арсен МЕЛКУМЯН 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 
"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: Трускавецька Д.І. повідомила присутнім, що на звернення 
депутатів Ужгородської міської ради VIII скликання до Верховної Ради 

України та  Кабінету Міністрів України щодо необхідності дотримання прав 
ветеранів війни та виконання рішення Конституційного Суду України від 27 

лютого 2020 року № 3-р/2020 26.08.2021 року була прийнята Постанова 
Кабінету Міністрів № 902 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для забезпечення виконання рішень суду 
у 2021 році», якою передбачено виконання рішень суддів за рахунок 

Державного бюджету. Цією Постановою передбачено також сплату штрафів, 
що були накладені виконавчою службою та сплату судових витрат. Подякувала 

всім за підтримку. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома.  
 

 
Голова комісії          Андрій РИБА 

 
 

Секретар комісії                                                           Ігор ЧОРНІЙ 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_02_27/pravo1/KS20010.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_02_27/pravo1/KS20010.html?pravo=1

