
ПРОТОКОЛ № 43 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 
 

від 11.10.2016         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Гомонай В.В. – голова комісії;  

Готра В.В.,Химинець В.В.,  

Щадей В.І. – члени комісії.  

ВІДСУТНІ: 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Ковальський А.В. – секретар комісії; 

Мандич Ю.В.,  

ЗАПРОШЕНІ: 

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

Гах Л.М. – начальник фінансового управління; 

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

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

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

Урста М.В. – начальник відділу програмно – технічного забезпечення; 

Боршовський О.І. – начальник управління містобудування та архітектури; 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Прозор Є.І. – депутат міської ради 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

Обговорення проектів рішень чергової VІІІ сесії міської ради VІІ скликання. 

 

1. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 383 «Про надання 

грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям міста.» 

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 № 384 з доповненням 

«Про надання грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям міста.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення № 385 «Про 

прийняття коштів медичної субвенції на 2016 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення № 386 з 

доповненням «Про зміни до рішень ХІХ сесії міської ради VІ скликання 

20.09.2013 року №№ 1013, 1016, ХХVІ сесії міської ради VІ скликання 

07.11.2014 року №№ 1481, 1483, 1484.» (медичні цільові програми) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення № 387 «Про 

Програму профілактики, діагностики та лікування злоякісних новоутворень у 

населення м. Ужгорода на 2017 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6. СЛУХАЛИ: представив проект рішення № 388 «Про зміни до рішення І 

сесії міської ради VІІ скликання 23.12.15 № 59.» (Програма інформатизації 

діяльності міської ради) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7. СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 389 «Про 

зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ скликання 09.12.2011 року № 323.» 

(Програма забезпечення містобудівною документацією). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8. СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 390 «Про зміни до 

рішення ХХVІ сесії VІ скликання 07.11.14 № 1526.» (Програма підготовки 

до продажу земельних ділянок). Просила підтримати зауваження до проекту, 

а саме: «В пункті 1.2 проекту рішення суму обсягів фінансування на 2017 рік 

зменшити до 199,0 тис. грн.» 

ВИРІШИЛИ: 1. В пункті 1.2 проекту рішення суму обсягів фінансування на 

2017 рік зменшити до 199,0 тис. грн. 

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

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9. СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 391 «Про зміни до 

рішення І сесії міської ради VІІ скликання 10.03.2016 року № 134.» 

(Програма відшкодування відсотків за кредитами) 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 392 з 

доповненням «Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ скликання 

30.12.2011 року № 396.» (Програма реконструкції вуличного освітлення) 

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 № 393 з 

доповненням «Про зміни до рішень міської ради 19.12.2014 № 1576, 

19.06.2015 № 1700.» (Програма відновлення історичного центру). 

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 № 394 з 

доповненнями «Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

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

ВИСТУПИЛИ: Прозор Є.І. просив зменшити обсяг фінансування з міського 

бюджету з капітального ремонту ліфтів житлового будинку по пр. Свободи, 2 

(ОСББ «Газда 2015») на 60,0 тис. грн. та передбачити кошти в сумі 60,0 тис. 

грн. на ремонт електрощитової, мереж електроосвітлення будинку по пр. 

Свободи, 1 (ОСББ «Проспект Свободи,1»). 

ВИРІШИЛИ: 1. Зменшити обсяг фінансування з міського бюджету з 

капітального ремонту ліфтів житлового будинку по пр. Свободи, 2 (ОСББ 

«Газда 2015») на 60,0 тис. грн. та передбачити кошти в сумі 60,0 тис. грн. на 

ремонт електрощитової, мереж електроосвітлення будинку по пр. Свободи, 1 

(ОСББ «Проспект Свободи,1»). 

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

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

13.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 395 з 

доповненням 1,2,3 «Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 

2015 – 2017 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

14.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 396 «Про 

зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста 

Ужгород на 2016 – 2017 роки.» 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

15.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 397 «Про 

зміни та доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ скликання 21 квітня 

2016 року № 178.» (Програма приватизації комунального майна) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

16.  СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення № 398 з 

доповненням «Про зміни до Програми економічного і соціального розвитку 

м. Ужгорода на 2016 рік.» 

ВИРІШИЛИ: 1. У додатку 5 «Показники будівництва і реконструкції 

соціально – культурних та комунальних об’єктів на 2016 рік» за рахунок 

зменшення коштів резервного фонду міського бюджету передбачити обсяг 

фінансування на реконструкцію спортивного майданчика в ЗОШ № 19 І-ІІІ 

ступенів по вул. Заньковецької,66 – 124,5 тис. грн. 

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

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

17.  СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 399 з 

доповненням «Про зміни до бюджету міста на 2016 рік.» Просила підтримати 

зауваження, а саме: За рахунок зменшення обсягу резервного фонду міського 

бюджету на 2016 рік в сумі 124 500 грн., збільшити бюджетні призначення 

управлінню капітального будівництва в сумі 124 500 грн. на реконструкцію 

спортивного майданчика в ЗОШ № 19 І-ІІІ ступенів по вул. Заньковецької,66. 

ВИРІШИЛИ: 1. За рахунок зменшення обсягу резервного фонду міського 

бюджету на 2016 рік в сумі 124 500 грн., збільшити бюджетні призначення 

управлінню капітального будівництва в сумі 124 500 грн. на реконструкцію 

спортивного майданчика в ЗОШ № 19 І-ІІІ ступенів по вул. Заньковецької,66. 

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

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

18.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 400 «Про 

розмір орендної плати.» (Головне управління юстиції) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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19.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 401 «Про 

зміни до рішення V сесії міської ради VІІ скликання 26 липня 2016 року № 

325.» (Про передачу котельні в концесію) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

20.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 402 «Про 

зміни до рішення міської ради від 04.06.2004 № 315.» (Положення про 

надходження плати за розташування рекламних засобів). Ознайомила із 

зауваженнями фінансового управління, які додаються до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати зауваження фінансового управління. 

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

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

21.  СЛУХАЛИ: Зотова О.С. представила проект рішення № 403 «Про 

Порядок встановлення плати для тимчасово розміщених будівельних 

майданчиків.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

22.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 404 «Про 

найменування скверу міста.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

23.  СЛУХАЛИ: Блошовський О.І. представив проект рішення № 405 «Про 

розроблення містобудівної документації.» (для учасників АТО) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

24.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 406 «Про 

розроблення містобудівної документації.» (територія біля муз.-

драм.театру) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

25.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проекти рішень №№ 407 – 429 

щодо регулювання земельних відносин. 
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ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. повідомив, що утримується від обговорення та 

голосування з метою уникнення конфлікту інтересів в проекті рішення № 408 

«Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проекти рішень до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3. 

26. СЛУХАЛИ: Жулінська О.І. представила проект рішення № 430 «Про 

доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 23.12.2015 року № 

38.» (План підготовки регуляторних актів) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

27.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 431 «Про зміни до рішень І сесії 

міської ради VІІ скликання 26 листопада 2015 року № 8 та ІІ сесії міської 

ради VІІ скликання 21 квітня 2016 року № 205.» (чисельність постійних 

комісій) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

28.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 432 «Про доповнення до рішення 

І сесії міської ради VІІ скликання 03 грудня 2015 року № 9.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

29. СЛУХАЛИ: Гомонай В.В. нагадав присутнім, що у відповідності до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про 

постійні комісії Ужгородської міської ради голова постійної комісії щороку 

звітується перед радою про діяльність постійної комісії. Поінформував, що 

звіт підготовлено та запропонував вийти до міського голови із клопотанням 

включити до порядку денного сесії питання «Про звіт про роботу постійної 

комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів, 

оподаткування за 2016 рік». 

ВИРІШИЛИ: Звернутися до міського голови Андріїва Б.Є. щодо включення 

до порядку денного сесії питання «Про звіт про роботу постійної комісії з 

питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів, 

оподаткування за 2016 рік». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії         В.Гомонай 


