
      П Р О Т О К О Л    №14/1 
засідання постійної комісії 

з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 
архітектури 

 
 

від 04.03.2016 р.          м. Ужгород 
 

ПРИСУТНІ:
 
 
        

  
 
ВІДСУТНІ:   

Любар Віктор Михайлович – заступник голови комісії; 
Афанасьєва Олеся Вікторівна;   
Якубик Іван Іванович – секретар комісії; 
Козак Василь Андрійович;  
Пономарьов Станіслав Борисович – голова комісії.  
 
Бабидорич Валерій Васильович;   
Шевчук Григорій Васильович.   

  
    ЗАПРОШЕНІ: Макара О.М. –  керуючий справами виконкому; 

Воловар М.В. – начальник відділу кадрової роботи, 
нагород та спецроботи; 
Сушко А.А. – секретар ради; 
Катинська Л.І. – в.о. начальника управління економіки 
та підприємництва; 
Біксей А.Б. – начальник управління праці та соціального 
захисту населення; 
Бобров Є.В. – начальник управління культури, спорту, 
сім’ї та молоді; 
Гах Л.М. – начальник фінансового управління; 
Панасенко В.Г.  – заступник начальника відділу 
оборонної та мобілізаційної роботи; 
Квіт В.В. – заступник в.о. начальника управління 
містобудування та архітектури; 
Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 
Пайда О.В. – в.о. директора департаменту міського 
господарства; 
Полтавцева Т.В. – начальник управління майном міста 
департаменту міського господарства; 
Куберка М.Ю. – головний спеціаліст відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж департаменту 
міського господарства; 
Козак Т. М. – головний спеціаліст юридичного відділу; 
Довганич В.В. – заступник начальника Ужгородського 
відділу поліції ГУНП України в Закарпатській області.  
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Обговорення проектів рішень шостого чергового пленарного засідання 
І сесії Ужгородської міської ради VІI скликання 

 
1.  ( проект № 110) Про виконання Програми економічного і соціального 

розвитку міста за 2015 рік. 
СЛУХАЛИ: Катинська Л.І.  представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно 

2.  ( проект № 111) Звіт про виконання бюджету міста за 2015 рік. 
СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно 

3.  (проект № 112) Про Положення про Ужгородській міській 
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) та створення у його складі Сектору обліку бездомних осіб (без 
права проживання). 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно 

4.  ( проект № 113) Про надання грошової допомоги гр. Дюре О.І. 
СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно 

5.  ( проект № 114) Про надання грошової допомоги гр. Лятову В.А. 
СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно 

6.  ( проект № 115) Про надання грошової допомоги гр. Марошан Т.Ф. 
СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно 

7.  ( проект № 116) Про надання грошової допомоги гр. Рудській М.О. 
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СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно 

8.  ( проект № 117) Про надання грошової допомоги гр. Тороні В.І. 
СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно 

9.  ( проект № 118) 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 

10.  ( проект № 119) Про Програму фінансування видатків на компенсаційні 
виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських 
автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2016 
рік. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно 

11.  ( проект № 120) Про доповнення до Програми підтримки діяльності 
громадських організацій міста соціального спрямування на 2016 рік. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Відхилити проект рішення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно 

 
12.  ( проект № 121) Про комплексну Програму протидії злочинності, 

забезпечення публічної безпеки та порядку на території м. Ужгорода на 
2016 рік. 

СЛУХАЛИ: Довганич В.В.  представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно 

13.  (проект № 122) Про зміни до Програми сімейної, молодіжної, 
демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та 
протидії торгівлі людьми на 2016 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Бобров Є.В.  представив проект рішення.  



 4

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

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно 

14.  (проект № 123) Про Програму матеріально – технічного забезпечення 
військових частин. 

СЛУХАЛИ: Панасенко В.Г.  представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно 

15.  ( проект № 124) Про Програму відшкодування частини кредитів, 
отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, 
капітального ремонту, реконструкції і модернізації багатоквартирних 
будинків у м. Ужгород на 2016 – 2017 роки («Теплий дім»). 

СЛУХАЛИ: Куберка М.Ю.  представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно 

16.  ( проект № 125) Про Програму відшкодування відсотків за кредитами, 
залученими населенням на впровадження енергозберігаючих заходів у м. 
Ужгород на 2016 – 2017 роки. 

СЛУХАЛИ: Куберка М.Ю.  представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно 

17.  ( проект № 126) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 
04.02.2016 р. № 95 (Програма ремонту житлового фонду) 

СЛУХАЛИ: Куберка М.Ю.  представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно 

18.  (проект № 127) Про зміни до Програми фінансової підтримки 
комунальних підприємств міста Ужгород на 2016 – 2017 роки. 

СЛУХАЛИ: ПолтавцеваТ.  представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно 

19.  (проект № 128) Про зміни до рішень міської ради 19.12.2014 № 1576, 
19.06.2015 № 1700. (Програма відновлення історичного центру) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.  представила проект рішення.  
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно 

20.  (проект № 129) Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 
2015 – 2017 роки. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.  представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії з наступним критичним зауваженням: 

Зменшити бюджетні призначення на капітальний ремонт пл. Кирила і 
Мефодія на суму 525,0 тис.грн. та передбачити ці кошти на капітальний 
ремонт внутріквартальної території вул. Перемоги, 175. Відповідні зміни 
внести у Програму економічного та соціального розвитку та Бюджет міста.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" –4 

"УТРИМАВСЯ" -1  
21. (проект № 130) Про Програму приватизації об’єктів комунальної 

власності м. Ужгорода на 2016 – 2018 роки та перелік об’єктів 
комунальної власності, які підлягають приватизації у 2016 році. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.  представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії з наступним критичним зауваженням: 

Вилучити з додатку об'єкти, зазначені у  пунктах 3, 8, 13.    
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" –одноголосно. 
22.  (проект № 131) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгорода на 2016 рік. 
СЛУХАЛИ: Катинська Л.І.  представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно 

23.  (проект № 132 з доповненням ) Про зміни до бюджету міста на 2016 рік. 
СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення.  

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

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" –одноголосно. 

24.  (проект № 133 ) Про затвердження Порядку використання коштів. 
СЛУХАЛИ: Пайда О.В  представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно 

25.  ( проект № 134) Про списання основних засобів. (КП «УККП») 
СЛУХАЛИ: Пайда О.В  представила проект рішення.  
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно 

26.  (проект № 135) Про надання дозволу на створення органу 
самоорганізації населення – будинкового комітету «Загорська 26». 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до розгляду на сесії з зауваженнями 
юридичного відділу.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – одноголосно 

27. ( проект № 136) Про надання дозволу на створення органу 
самоорганізації населення – будинкового комітету «Проспект Свободи, 
26». 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до розгляду на сесії з зауваженнями 
юридичного відділу.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" –одноголосно. 

28.  ( проект № 137) Про надання дозволу на створення органу 
самоорганізації населення – будинкового комітету «Дворжака 38 «а». 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" –одноголосно. 

29.  ( проект № 138) Про скасування пунктів рішення виконавчого комітету. 
СЛУХАЛИ: ЩадейВ.І.  представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" –одноголосно. 

30.  ( проект № 139) Про перейменування вулиць міста. 
СЛУХАЛИ: Квіт В.В.  представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" –одноголосно. 

31.  ( проект № 140) Про перейменування скверу міста. 
СЛУХАЛИ: Квіт В.В.  представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" –одноголосно. 

32.  ( проект № 141) Про Ужгородській міській центр фізичного здоров’я 
населення «Спорт для всіх» та штатну чисельність працівників центру. 
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СЛУХАЛИ: Бобров Є.В.  представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" –одноголосно. 

33.  ( проект № 142) Про структуру та загальну чисельність міської ради і 
виконавчих органів ради. 

СЛУХАЛИ: Макара О.М., Воловар М.В.   представили проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" –одноголосно. 

34.  ( проект № 143) Про затвердження положень про структурні підрозділи 
Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Макара О.М., Воловар М.В.  представили проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії з наступним критичним зауваженням: 

 У додатку 1 до проекту рішення в пункті 1 розділу 1 вилучити слова: 
«підпорядкований виконавчому комітету міської ради». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" –одноголосно. 

35.  ( проект № 144) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.   представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" –одноголосно. 

36.  ( проект № 145) Про затвердження проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок на які розроблено детальний план 
території. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.   представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії з наступним зауваженням: 
         Пункт 1.8. відправити на довивчення.    

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" –одноголосно. 

37. ( проект № 146) Про надання згоди на складання технічної документації 
із землеустрою. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.   представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" –одноголосно. 

 
38.  ( проект № 147) Про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. 
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СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.   представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" –одноголосно. 

39.  ( проект № 148) Про поновлення договорів оренди земельних ділянок. 
СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.   представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії з наступним зауваженням: 

1. У пункті 1.3. відмовити у задоволенні клопотання.  
2. Пункт 1.4. відправити на довивчення.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" –одноголосно. 

40.  ( проект № 149) Про припинення дії договорів оренди земельних 
ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.   представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" –одноголосно. 

41.  ( проект № 150) Про зміни та скасування рішень міської ради. 
СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.   представив проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" –одноголосно. 

42. (проект № 151) Про зміни до рішення ХХVІІ сесії міської ради VІ 
скликання 29.10.2015 року № 1862 «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Ф.Тіхого, 13 
«б». 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проекти рішень.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" –одноголосно. 

43.  (проект № 152) Про затвердження містобудівної документації. 
СЛУХАЛИ: Квіт В.В.  представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії з наступним зауваженнями: 
     1. Пункт 2 проекту рішення викласти в наступній редакції: 

             «2. Затвердити містобудівну документацію: 
- "Коригування генерального плану м. Ужгорода", виконану 

Державним підприємством "Український державний науково-дослідний 
інститут проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М.Білоконя" і  
"Історико-архітектурний опорний план м. Ужгорода Закарпатської області 
з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та 
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історичних ареалів", розроблений Науково-дослідним інститутом 
пам'яткоохоронних досліджень як невід'ємну частину генерального плану; 

- "План зонування території м. Ужгорода", виконану Державним 
підприємством "Український державний науково-дослідний інститут 
проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М.Білоконя".  

      2. Після пункту 4 проект рішення доповнити пунктами наступного 
змісту: 

«5. Замовити Схему перспективного озеленення території міста Ужгорода. 
6. Замовити інвентаризацію зелених насаджень.»  
           (Нумерацію інших пунктів проекту привести у відповідність по 
порядку). 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" –одноголосно. 

44. (проект № 153) Про доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ 
скликання 23.12.2015 року № 38. (Про проекти регуляторних актів). 

СЛУХАЛИ: Козак Т.М.  представила проект рішення.  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" –одноголосно. 

45.  ( проект № 154) Про звернення. 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" –одноголосно. 

46.  (проект № 155) Про звернення. 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 
на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" –одноголосно. 

 
  
Голова комісії                                                                           С. Пономарьов  
 
 
Секретар комісії  І. Якубик  


