
П Р О Т О К О Л  № 4 
засідання постійної комісії 

з питань благоустрою, житлово-комунального 

господарства та приватизації майна комунальної власності 
 

від 07.04.2016 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

        

  

 

  

 

Волошин Іван Іванович – голова комісії; 

Вереш Павло Михайлович – секретар комісії;  

Губкович Василь Михайлович – заступник голови 

комісії; 

Білонка Володимир Іванович;  
Варцаба Сергій Васильович;  

Прозор Євгеній Ігорович; 

Чурило Михайло Михайлович.  

 

  

    ЗАПРОШЕНІ: Сушко А.А. – секретар ради; 

Столярова І. – заступник начальника відділу охорони 

здоров'я;  

Гулько В.  – головний спеціаліст відділу економіки 

управління економіки та підприємництва; 

Щербанич С. – начальник відділу економіки УЕП;  

Травіна О.В. – заступник начальника управління 

економіки та підприємництва.  

Біксей А.Б. – начальник управління праці та соціального 

захисту населення; 

Гах Л.М. – начальник фінансового управління; 

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; 

Жулинська О. – начальник управління правового 

забезпечення.  

Пуківська О.М. – заступник начальника управління 

освіти.  

Представники Громадської ради: Бачинська М.М.  

Помічники депутата Волошина.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Обговорення проектів рішень пленарного засідання 

ІI сесії Ужгородської міської ради VІI скликання 

 

1. (проект № 156) Про Регламент Ужгородської міської ради VІІ скликання. 



СЛУХАЛИ: Сушко А.А.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

2.  ( проект № 157 ) Про електронні петиції в місті Ужгород та доповнення 

до Статуту територіальної громади міста Ужгорода. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

3.  ( проект № 158) Про затвердження Положення про Громадську раду при 

Ужгородській міській раді та визнання пунктів рішення такими, що 

втратили чинність. 

СЛУХАЛИ: Жулинська О.   представила проект рішення.  

ВИСТУПИЛИ: Представники Громадської ради виступили проти проекту 

рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичним зауваженнями: 

1. Пункт 1 вилучити з проекту рішення.  

2. Привести Положення у відповідність до Типового, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. N 996 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

4.  (проект № 159) Про координаційну раду в місті Ужгород з питань 

захисту та інтеграції в українське суспільство ромських національних 

меншин. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

5.  ( проект № 160) Про Порядок призначення і звільнення з посади 

керівників та заступників керівників навчальних закладів комунальної 

власності міста. 

СЛУХАЛИ: Пуківська О.М.   представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

6.  ( проект № 161) Про надання матеріальної допомоги на проведення 

ремонту житла сім’ям учасників ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи. 

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 № 162) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним зауваженням:  

1. В пункті 1.5 збільшити суму матеріальної допомоги до 3000 грн. 

     2. В пункті 1.6 збільшити суму матеріальної допомоги до 5000 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

2. ( проект № 163) Про надання грошової допомоги гр. Бругош М.О. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

3. ( проект № 164) Про доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ 

скликання 23.12.15 р. № 41 (Програма додаткових гарантій соціального 

захисту громадян). 

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 № 165) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

23.12.15 р. № 42 (Програма підтримки діяльності громадських 

організацій). 

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 № 166) Про Програму «Репродуктивне здоров’я населення м. 

Ужгород на період до 2020 року». 

СЛУХАЛИ: Столярова І.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

6. ( проект № 167) Про Програму забезпечення мешканців м. Ужгород, які 

страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 

2016 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Столярова І.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  



7. ( проект № 168) Про надання дозволу на списання основних засобів в 

міській дитячій клінічній лікарні. 

СЛУХАЛИ: Столярова І.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

8. ( проект № 169) Про зміни та доповнення до Програми матеріально – 

технічного забезпечення навчальних закладів на 2016 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Пуківська О.М.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

9. ( проект № 170) Про доповнення до Програми виконання рішень судів та 

інших виконавчих документів на 2016 – 2017 роки. 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

10. ( проект № 171) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

10.03.2016 р. № 135 (Програма кап.ремонту житлового фонду). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

11. ( проект № 172 з доповненням ) Про зміни до Програми благоустрою 

міста Ужгород на 2015 – 2017 роки. 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

12. ( проект № 173) 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: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИСТУПИЛИ: Буркало В.Ю.- голова ОСББ "ДРУЖБА" по вул. Високій,10 

заперечив проти включення в перелік об'єкту по вул. Високій,10.  

ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням: 

              Вилучити з додатку об’єкт, зазначений  у пункті 6. 

2. Доручити ДМГ в майбутньому повідомляти членів постійної комісії в 

телефонному режимі про час, місце та дату засідань комісій виконавчого 



комітету, до компетенції яких належить регулювання питань щодо 

комунального майна міста.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

13. ( проект № 174 з доповненням 1,2 ) 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 з зауваженнями бюджетної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

14. ( проект № 175 з доповненням) Про зміни до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2016 рік. 

СЛУХАЛИ: Гулько В., Щербанич С., представили проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

15. ( проект № 176) Про передачу у комунальну власність ділянки мережі 

зливової каналізації по вул. Осипенка. 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

16. ( проект № 177) Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення – будинкового комітету «Добробут – 2016». 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

17. ( проект № 178) Про розмір орендної плати. (Релігійна громада Церкви 

Євангельських християн – баптистів) 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

18. ( проект № 179) Про зміни та доповнення до Порядку встановлення 

вивісок в місті Ужгород, затвердженого  рішенням VІІ сесії міської ради 

VІ скликання 22 липня 2011 року № 193. 

СЛУХАЛИ: Івегеш М.М. доповів проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  



19. ( проект № 180) Про розроблення містобудівної документації. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

20.  (проект № 181) Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

21.  ( проект № 182) Про затвердження та надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

22. ( проект № 183) Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. 

23.  (проект № 184) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

24.  (проект № 185) Про надання дозволів на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

25. (проект № 186) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

26.  ( проект № 187) Про припинення дії договорів оренди земельних 

ділянок. 

27.  ( проект № 188) Про поновлення договорів оренди земельних ділянок. 

28.  (проект № 189) Про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

29. (проект № 190) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Богуш І.Б.) 

30. (проект № 191) Про затвердження матеріалів актуалізації звіту про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення. (гр. Левицька О.П.) 

31. (проект № 192) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

     (ФОП Попович О.І.) 

32. (проект № 193) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

     (гр. Румянцев Т.А.) 

33. (проект № 194) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

     (ФОП Сливка І.В.) 

34. (проект № 195) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Ердзеяк Р.Л.) 

35. (проект № 196) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Ердзеяк Р.Л.) 

36.  (проект № 197) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

     (ТОВ «Інвестрой – ЛТД») 

37.  (проект № 198) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

     (ТОВ «Інвестрой – ЛТД») 



38. ( проект № 199) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

39. ( проект № 200) Про зміни до рішення І сесії VІІ скликання 23.12.2015 

року № 71 «Про тимчасову заборону (мораторій) на передачу у власність 

та користування вільних від забудови земельних ділянок в м. Ужгород». 

СЛУХАЛИ: Депутат Варцаба С. заявив про конфлікт інтересів та утримався 

від голосування.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проекти рішень пакетом до розгляду на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6 

"УТРИМАВСЯ"-1 

 

40. (проект № 201) Про доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ 

скликання 23.12.2015 року № 38. (План регуляторних актів). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

 

 

  

Голова комісії                                                                     І. Волошин 

 

 

 

Секретар комісії  П. Вереш 


