
ПРОТОКОЛ № 27 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 24.05.2016         м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Гомонай В.В. – голова комісії; 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Ковальський А.В. – секретар комісії;  

Готра В.В., Щадей В.І., 

Химинець В.В. – члени комісії. 

 

ВІДСУТНІ: 

Мандич Ю.В. 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Біксей А.Б. – начальник управління праці та соціального захисту населення; 

Пайда О.В. – в.о. директора департаменту міського господарства; 

Бобров Є.В. – начальник управління у справах культури, спорту, сімї та 

молоді; 

Куценко І.М. – заст. начальника господарсько – експлуатаційного відділу; 

Травіна О.В. – заст. начальника управління економіки та підприємництва; 

Гах Л.М. – начальник фінансового управління; 

Габор О.М. – заступник міського голови; 

Юрко А.А. – начальник управління капітального будівництва; 

Воловар М.В. – начальник відділу кадрової роботи, спец роботи та нагород; 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Обговорення проектів рішень чергової ІІІ сесії міської ради VІI 

скликання. 

2. Про лист управління капітального будівництва від 24.05.2016 № 32/01-

107 щодо коштів для виготовлення ПКД на будівництво 

загальноосвітньої школи. 

 

1. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 203 «Про 

надання грошової допомоги гр. Богенчуку Г.М.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 204 «Про 

надання грошової допомоги гр. Бацко Г.М.» 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 205 «Про 

надання грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям міста.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 206 «Про 

надання грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям міста.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 207 «Про 

надання грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям міста.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 208 «Про 

доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 10.03.16 р. № 129.» 

(Програма фінансування видатків за пільговий проїзд) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7. СЛУХАЛИ: Куценко І.М. представив проект рішення № 209 «Про 

Програму енергоефективності міста Ужгород на 2016 – 2017 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8. СЛУХАЛИ: Жулінська О.І. представила проект рішення № 210 «Про 

доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 04.02.16 р. № 89.» 

(Програма виконання рішень судів). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9. СЛУХАЛИ: Щадей В.І. представив проект рішення № 211 «Про зміни 

до рішення міської ради 23.12.2015 р. № 67 «Про надання пільг». Просив 
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пункт 1 проекту рішення  доповнити словами: «…та житлово – будівельним 

кооперативам». 

ВИРІШИЛИ: 1. Пункт 1 проекту рішення  доповнити словами: «…та 

житлово – будівельним кооперативам». 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10. СЛУХАЛИ: Бобров Є.В. представив проект рішення № 212 «Про зміни 

до рішення ХХVІ сесії міської ради VІ скликання 07.11.14 р. № 1496». 

(Програма відзначення свят) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

11.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 213 «Про 

Програму надання дотації на відшкодування витрат, у разі затвердження 

органом місцевого самоврядування тарифів на послуги з утримання 

житлового фонду м. Ужгород нижчими від розміру економічно 

обґрунтованих витрат на їх виробництво на 2016 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

12.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 214 «Про 

зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста 

Ужгород на 2016 – 2017 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

13.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 215 «Про 

зміни до рішень міської ради 19.12.2014 № 1576, 19.06.2015 № 1700.» та 

ознайомила із зауваженнями до нього.  

ВИРІШИЛИ: 1. Викласти у новій редакції Додатки 1,2 до Програми 

(додаються): 

1.1. Здійснити перерозподіл обсягу видатків на фінансування заходів 

згідно з даними таблиці.  

Внести зміни до бюджету міста, збільшивши бюджетні призначення на 

капітальний ремонт покрівель на 96 922,00 грн. за рахунок зменшення 

бюджетних призначень на реставрацію фасадів на цю ж суму та внести 

відповідні зміни в Програму економічного та соціального розвитку міста на 

2016 рік. 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловлених пропозицій. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

14.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 216 «Про 

зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ скликання 30.12.2011 року № 396.» 

(Програма реконструкції вуличного освітлення) та ознайомила із 

зауваженнями до нього. 

ВИРІШИЛИ: 1. 1. Внести зміни у Додаток до Програми згідно з даними 

таблиці та викласти його в новій редакції (додається). 

Разом з тим, внести відповідні зміни в бюджет міста та Програму 

економічного та соціального розвитку міста на 2016 рік. 

Найменування Обсяг видатків на 2016 рік Зміни 

Враховано 

проектом 

рішення 

Критичні 

зауваження 

Обсяг 

видатків на 

2016 рік з 

врахуванням 

критичних 

зауважень 

Капітальний ремонт 

мереж зовнішнього 

освітлення вул. 

Малоужанська 

    90,000 90,000 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловлених пропозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

15.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 217 «Про 

зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 10.03.2016 р. № 135.» та 

ознайомила із зауваженнями до нього.  

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни у Додаток  до Програми згідно з даними 

таблиці та викласти його в новій редакції (додається). 

Разом з тим, внести відповідні зміни в бюджет міста та Програму 

економічного та соціального розвитку міста на 2016 рік. 

 

Найменування Обсяг видатків на 2016 рік Зміни 

Врахован

о 

проектом 

рішення 

Критич

ні 

зауваже

ння 

Обсяг 

видаткі

в на 

2016 рік 

з 

врахува

нням 

критич

них 

зауваже

нь 

ІУ 

Програма капітального 

ремонту житлового 

фонду міста Ужгорода 

на 2015-2017 роки   250,000   148,000 488,000 

1 Капітальний ремонт 

фасадів будинків 0,000 50,000 50,000   50,000 

  
вул. Підгірна,3 0,000 50,000 50,000   50,000 

2 
Капітальний ремнт 

покрівель 100102 90,000 110,000 200,000 -60,000 140,000 
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  пл. Дружби Народів,2     0,000 30,000 30,000 

  вул. Закарпатська,28 90,000 -90,000 0,000   0,000 

  вул. Маресьєва,9 0,000 200,000 200,000   200,000 

 вул. Загорська,13 90,000   -90,000 -90,000 

3 

Капітальний ремонт 

водопроводу, 

каналізації 30,000 0,000 0,000   0,000 

   вул. Срібляста,1   30,000       0,000 

4 
Капітальний ремнт 

покрівель 100106 90,000 90,000 180,000 208,000 388,000 

  
вул. Загорська,13 (ОСББ 

"Загорська,13") 0,000     208,000 208,000 

  
вул. Закарпатська,26 

(ОСББ "Закарпатський") 90,000 90,000 180,000   180,000 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловлених пропозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

16.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 218 «Про 

зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 2015 – 2017 роки.» та 

ознайомила із зауваженнями до нього. 

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни у Додаток 3 до Програми згідно з даними 

таблиці та викласти його в новій редакції (додається): 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловлених пропозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

17. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 219 з 

доповненнями 1,2 «Про зміни до бюджету міста на 2016 рік.» Наголосила, що 

критичні зауваження до цільових програм мають бути погоджені із 

бюджетом міста. 

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни в текст та додатки 3 "Перерозподіл  видатків 

бюджету м. Ужгород на 2016 рік  за головними розпорядниками коштів",  4 

"Перелік  регіональних програм, по яких вносяться зміни у фінансування в 

2016 році за рахунок коштів  бюджету м. Ужгород", 5 " Зміни  капітальних 

видатків та переліку об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2016 

році змінюються", 6    " Джерела фінансування бюджету м. Ужгород на 2016 

рік":  

    

1. Зменшити обсяг резервного фонду міського бюджету на 910 000 грн. 

2.  в додатку 5 По департаменту міського господарства по КТКВК 

180409 сума 980 000 грн. розподіляється відповідно Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2016-2017 роки для 

КП "Водоканал м. Ужгорода". 

3. Збільшити бюджетні призначення управлінню у справах культури, 

спорту, сім'ї та молоді в сумі 100 000 грн. по КТКВК 110502 "Інші 

культурно-освітні заклади та заходи" на Програму відзначення в місті 
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Ужгород  державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і 

пам'ятних дат та інших заходів на 2015-2017 роки; 

Збільшити бюджетні призначення  управлінню освіти в сумі 90 000 

грн. по КТКВК 070201 "Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, 

інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми"  

Збільшити бюджетні призначення  відділу охорони здоров’я в сумі  

100 000 грн. по КТКВК 080101 "Лікарні"  та 120 000 грн. по КТКВК 150114 

"Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 

реконструкція лікарень загального профілю";  

Збільшити бюджетні призначення департаменту міського 

господарства: 

-  в сумі 208 000 грн. по КТКВК 100106 "Капітальний ремонт 

житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків" по 

"Програмі капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород на 2015-

2017 роки". 

-  в сумі 980 000 грн. по КТКВК 180409 "Внески органів влади 

Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні 

капітали суб’єктів підприємницької дiяльностi" по  "Програмі фінансової 

підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2016-2017 роки для 

КП "Водоканал м. Ужгорода". 

Зменшити бюджетні призначення департаменту міського господарства: 

- в сумі 60 000 грн. по КТКВК 100102 "Капiтальний ремонт житлового 

фонду місцевих органів влади" по  "Програмі капітального ремонту 

житлового фонду міста Ужгород на 2015-2017 роки";  

- в сумі 440 000 грн. по КТКВК 170703 "Видатки на проведення робіт, 

пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням 

автомобільних доріг" по  "Програмі благоустрою м. Ужгород на 2015-2017 

роки"; 

- в сумі 188 000 грн. по КТКВК 100203 "Благоустрій міст, сіл, селищ" по 

"Програмі реконструкції вуличного освітлення міста Ужгорода (ІІ черга) на 

2012-2016 роки". 

Збільшити бюджетні призначення управлінню капітального 

будівництва в сумі 1 100 000 грн. по КТКВК 150101 "Капітальні вкладення" 

по об’єкту "Будівництво нової лінії каналізаційних очисних споруд 

потужністю 50 тис. м.куб./на добу, м. Ужгород  (виготовлення проектно-

кошторисної документації)". 

       Зменшити бюджетні призначення управлінню капітального будівництва 

в сумі 1 100 000 грн. по КТКВК 150101 "Капітальні вкладення" по об’єкту 

"Реконструкція КОС (коригування проектно-кошторисної документації)". 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловлених пропозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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18.  СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила  проект рішення №  220 з 

доповненням «Про зміни до Програми економічного і соціального розвитку 

м. Ужгорода на 2016 рік.» 

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни до проекту рішення “Про зміни до Програми 

економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2016 рік”, а саме:  

1. У додатку 4 “Показники виконання робіт по ремонту житла на 2016 

рік” збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт покрівель – 238,0 

тис. грн. згідно з Програмою капітального ремонту житлового фонду міста 

Ужгород на 2015-2017 роки. 

2. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-

культурних та комунальних об'єктів на 2016 рік” назву об'єкта 

“Реконструкція КОС” (коригування проектно-кошторисної документації) 

викласти в новій редакції: “Будівництво нової лінії каналізаційних очисних 

споруд потужністю 50 тис. м³/на добу, м. Ужгород” (виготовлення проектно-

кошторисної документації) без зміни обсягу фінансування. 

3. У додатку 6 “Показники виконання робіт по ремонту закладів освіти 

на 2016 рік” за рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт цокольного поверху будівлі 

Лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка (виготовлення проектно-

кошторисної документації) – 90,0 тис. грн. 

 4. У додатку 7 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 

охорони здоров'я на 2016 рік” за рахунок коштів міського бюджету 

передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт приміщення 

відділення захворювань органів дихання Ужгородської міської дитячої 

клінічної лікарні (виготовлення проектно-кошторисної документації) – 100,0 

тис. грн., реконструкцію лабораторії рентгенологічного відділення міської 

поліклініки – 120,0 тис. грн. 

5. Пункт 1.3. доповнення 1 викласти в новій редакції: “За рахунок 

коштів міського бюджету збільшити обсяг фінансування на капітальний 

ремонт внутрішньоквартальних територій – 1417,3 тис. грн., капітальний 

ремонт міських шляхів – 540,0 тис. грн., капітальний ремонт каналізаційної 

мережі вул. І.Франка, 56а – 25,0 тис. грн. згідно з Програмою благоустрою м. 

Ужгорода на 2015-2017 роки та на реконструкцію вуличного освітлення міста 

Ужгорода, II черга – 90,0 тис. грн. згідно з Програмою реконструкції 

вуличного освітлення м. Ужгорода (II черга) на 2012-2016 роки”.  

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловлених пропозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

19.  СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 221 «Звіт про 

виконання бюджету міста за І квартал 2016 року.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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20.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 222 «Про 

продовження терміну дії комітету місцевого самоврядування мікрорайону 

«Доманинці». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

21. СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення (проект № 223 

«Про розмір орендної плати.» (КП «Служба пасажирських перевезень) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

22.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 224 «Про 

ліквідацію комунального підприємства «Служба пасажирських перевезень». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

23.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 225 «Про 

створення комунального підприємства.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

24.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 226 «Про 

передачу гуртожитку в оперативне управління та дозвіл на приватизацію.» 

(БК «Проспект Свободи 42») 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

25.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 227 «Про 

передачу гуртожитку в оперативне управління та дозвіл на приватизацію.» 

(БК «Злагода») 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

26.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 228 «Про 

передачу гуртожитку в оперативне управління та дозвіл на приватизацію.» 

(БК «Бородіна 14») 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

27.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення (проект № 229  

«Про передачу будівлі у користування.» (ГО «Закарпаття – Донбас») 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

28.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 230 «Про 

передачу приміщень у користування.» (ГУ Національної поліції) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

29.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 231 «Про 

передачу приміщень у користування.» (вул. Грибоєдова, 20В) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

30.  СЛУХАЛИ: Жулінська О.І. представила проект рішення № 232 «Про 

встановлення заборони та врегулювання спірних питань по містобудівній 

документації.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

31. СЛУХАЛИ: Чепкий О.А. представив проект рішення № 233 «Про 

надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати рекомендацію профільної постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

32. СЛУХАЛИ: Чепкий О.А. представив проект рішення № 234 «Про 

затвердження та надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати рекомендацію профільної постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

33.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.А. представив проект рішення № 235 «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати рекомендацію профільної постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 



 10 

34.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.А. представив проект рішення № 236 «Про 

надання дозволів на складання технічної документації щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати рекомендацію профільної постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

35.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.А. представив проект рішення № 237 «Про 

затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості).» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати рекомендацію профільної постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

36.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.А. представив проект рішення № 238 «Про 

припинення дії договорів оренди земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати рекомендацію профільної постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

37.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.А. представив проект рішення № 239 «Про 

поновлення договорів оренди земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати рекомендацію профільної постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

38.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.А. представив проект рішення № 240 «Про 

надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати рекомендацію профільної постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

39.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.А. представив проект рішення № 241 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу. « (гр. Захарченко А.В.). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати рекомендацію профільної постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

40.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.А. представив проект рішення № 242 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (ФОП Коровін В.С.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати рекомендацію профільної постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

41.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.А. представив проект рішення № 243 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (ПП «Віра К»). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати рекомендацію профільної постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

42.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.А. представив проект рішення № 244 з 

доповненням «Про зміни та скасування рішень міської ради.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати рекомендацію профільної постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

43.  СЛУХАЛИ: Воловар М.В. представила проект рішення представив 

проект рішення № 245 «Про затвердження положень про новоутворені 

структурні підрозділи Ужгородської міської ради.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

44.  СЛУХАЛИ: Воловар М.В. представила проект рішення № 246 «Про 

зміни до структури та загальної чисельності апарату міської ради і 

виконавчих органів.» 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. В пункті 1.2 проекту рішення після слів «з додатком» 

читати «№ 1». 

Доповнити проект рішення наступними пунктами: 

«1.3. Затвердити структуру управління правового забезпечення в новій 

редакції згідно з додатком 2». 

Доручити департаменту міського господарства (Пайда О.В.) та управлінню 

правового забезпечення (Жулінська О.А.) спільно з відділом кадрової роботи, 

нагород та спец роботи (Воловар М.В.) підготувати на чергове засідання сесії 

міської ради проект рішення про внесення змін до положень департаменту 

міського господарства та управління правового забезпечення. 

Керуючому справами виконкому (Макара О.М.) та відділу кадрової роботи, 

нагород та спец роботи (Воловар М.В.) після затвердження сесією міської 

ради внесених змін до положень департаменту міського господарства та 

управління правового забезпечення здійснити заходи щодо приведення 

штатного розпису у відповідність до структури міської ради і виконавчих 

органів». 

Додаток 2 до рішення ІЦІ сесії міської ради VІІ скликання _____ № ___ 

Управління правового забезпечення 9 

Начальник управління 1 

Заступник начальника управління 1 

Відділ позовної та претензійної роботи 4 

Відділ правової експертизи документів 3 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

45. СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 247 «Про зміни до рішення міської 

ради 26.11.2016 № 8.» (кількісний склад постійних комісій) 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Юрко А.А. ознайомив присутніх із листом від 24.05.2016 № 

32/01-197 щодо коштів для будівництва ЗОШ І-ІІІ ст.. на 1000 учнівських 

місць по вул. І.Франка. 

ВИСТУПИЛИ: Габор О.М. запевнив присутніх, що профільною постійною 

комісією з питань регулювання земельних відносин розглядається відповідне 

питання оформлення земельної ділянки. Питання будуть розглядатися на 

сесії одночасно: і фінансове, і земельне оформлення будівництва школи. 

 Фрінт С.Л. зауважив, що подібні стратегічні для міста питання 

необхідно вирішувати детально, а не робити доповнень до існуючого 

порядку денного. Питання досконало не підготовлено та потребує 

довивчення. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання виділення коштів з 

бюджету міста  на виготовлення ПКД для будівництва школи після 

оформлення міською радою відповідної земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії        В.Гомонай 

 

 

Секретар комісії        А.Ковальській 


