
П Р О Т О К О Л  № 6 
засідання постійної комісії 

з питань благоустрою, житлово-комунального 

господарства та приватизації майна комунальної власності 
 

від 25.08.2016 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

        

  

 

Волошин Іван Іванович – голова комісії; 

Вереш Павло Михайлович – секретар комісії;  

Білонка Володимир Іванович;  
Варцаба Сергій Васильович;  

Прозор Євгеній Ігорович; 

     ВІДСУТНІ:  Чурило Михайло Михайлович;  

Губкович Василь Михайлович – заступник голови 

комісії.  

    ЗАПРОШЕНІ: Сушко А.А. – секретар ради; 

Біксей А.Б. – начальник управління праці та соціального 

захисту населення; 

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

господарства; 

Гах Л.М. -  начальник фінансового управління; 

Щербанич С.І.  –начальник відділу економіки та 

промисловості  управління економіки та 

підприємництва; 

Бабунич О.Ю.  – начальник управління освіти; 

Зима І.В. – начальник відділу оборонної та мобілізаційної 

роботи; 

Боршовський О.  – начальник управління містобудування 

та архітектури; 

Просяник С.В. – начальник відділу муніципальної  

поліції та правопорядку; 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Баняс В.Ю. – головний спеціаліст відділу управління 

комунальною власністю та земельними ресурсами 

департаменту міського господарства; 

Куберка М.Ю. – начальник відділу експлуатації 

житлового фонду та інженерних мереж ДМГ;  

Жулинська О.А. – начальник управління правового 

забезпечення; 

Келемен  – головний спеціаліст  ДАБК;  

Помічники депутата Волошина І.І.  

Мегела О.І. – в.о. головного редактора газети "Ужгород". 

Фойт Н. – мешканка міста.  



 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 Обговорення проектів рішень  чергової  

VI сесії Ужгородської міської ради VІI скликання 

 

1.  (проект № 324) 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 

2.  (проект № 325) Про Програму матеріально – технічного забезпечення 

Управління патрульної поліції у містах Ужгороді та Мукачеві 

Департаменту патрульної поліції. 

СЛУХАЛИ: Просяник С.В. представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

3.  (проект № 326 ) Про Програму підтримки дітей учасників АТО і дітей з 

сімей, переміщених із тимчасово окупованої території України та районів 

проведення АТО, у навчальних закладах міста на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Бабунич О.Ю. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

4.  (проект № 327) Про Програму «Безпека навчальних закладів міста на 

2017 – 2019 роки». 

СЛУХАЛИ: Бабунич О.Ю. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

5.  (проект № 328) Про Програму харчування дітей у загальноосвітніх 

навчальних закладах міста на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Бабунич О.Ю. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

6.  (проект № 329) Про Програму виготовлення технічної документації на 

багатоквартирні будинки, квартири 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 

7.  (проект № 330) Про доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ 

скликання 04.02.16 р. № 89. (Програма виконання рішень судів) 

СЛУХАЛИ: Жулинська О.А. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

8.  (проект № 331) Про доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ 

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

СЛУХАЛИ: Жулинська О.А. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

9.  (проект № 332) Про зміни до Програми висвітлення діяльності 

Ужгородської міської ради, проблем життєдіяльності міста в газеті 

«Ужгород» на 2015 – 2017 роки. 

СЛУХАЛИ: Мегела О.І. представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

10.  (проект № 333) Про зміни до комплексної Програми розвитку та 

удосконалення цивільного захисту в м. Ужгород на 2016 – 2018 роки. 

СЛУХАЛИ: Зима І.В. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

11.  (проект № 334) Про зміни до Програми підтримки підрозділів УСБУ в 

Закарпатській області, які беруть участь в АТО. 

СЛУХАЛИ: Зима І.В. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

12.  (проект № 335) Про внесення змін до рішення І сесії міської ради 

10.03.2016 року № 133 (зі змінами 26.07.2016 року № 318). (Програма 

відшкодування частин кредитів ОСББ) 

СЛУХАЛИ: Куберка М.Ю. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 



     "ЗА" – одноголосно 

13.  (проект № 336) Про зміни до рішень міської ради 19.12.2014 № 1576, 

19.06.2015 № 1700. (Програма відновлення історичного центру). 

СЛУХАЛИ: Баняс В.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

14.  (проект № 337) Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ скликання 

30.12.2011 року № 396. (Програма реконструкції вуличного освітлення) 

СЛУХАЛИ: Баняс В.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

15.  (проект № 338) Про зміни до рішень І сесії міської ради VІІ скликання 

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

СЛУХАЛИ: Баняс В.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

16.  (проект № 339 ) Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 

2015 – 2017 роки. 

СЛУХАЛИ: Баняс В.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

17.  (проект № 340) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. (Програма приватизації об’єктів) 

СЛУХАЛИ: Баняс В.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

18.  (проект № 341 з доповненням) Про зміни до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2016 рік. 

СЛУХАЛИ: Щербанич С.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

19.  (проект № 342 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 

20.  (проект № 343) Звіт про виконання бюджету міста за січень – червень 

2016 року. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

21.  (проект № 344) Про порядок видачі дозволів на проведення робіт з 

порушення цілісності об’єктів благоустрою на території м. Ужгорода. 

СЛУХАЛИ: Баняс В.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

22.  (проект № 345) Про припинення права оперативного управління. 

СЛУХАЛИ: Баняс В.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
23.  (проект № 346) Про передачу об’єкта. (ливнева мережа  на пл. 

Б.Хмельницького). 

СЛУХАЛИ: Кубека М.Ю. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
24.  (проект № 347) Про передачу об’єкта (каналізаційна мережа на пл. 

Б.Хмельницького) 

СЛУХАЛИ: Кубека  М.Ю. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
25.  (проект № 348) Про зміни до рішення V сесії міської ради VІІ скликання 

14 липня 2016 року № 273. 

СЛУХАЛИ: Кубека  М.Ю. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
26.  (проект № 349) Про зміни до рішення V сесії міської ради VІІ скликання 

14 липня 2016 року № 274. 

СЛУХАЛИ: Кубека  М.Ю. представила проект рішення. 



ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
27.  (проект № 350) Про зміни до рішення V сесії міської ради VІІ скликання 

14 липня 2016 року № 276. 

СЛУХАЛИ: Баняс В.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

           "ЗА" – одноголосно 
28.  (проект № 351) Про Тимчасове положення про порядок надання 

земельних ділянок, що знаходяться в розпорядженні Ужгородської 

міської ради, в оренду фізичним та юридичним особам. 

СЛУХАЛИ: Баняс В.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

           "ЗА" – одноголосно 

29. (проект № 352) Про зміни до рішення ІІІ сесії міської ради 31.05.2016 р. 

№ 245 (Положення про ДАБК). 

СЛУХАЛИ: Келемен  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

30.  (проект № 353) Про пайовий внесок. 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

31.  (проект № 354) Про розроблення містобудівної документації. 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Відправити проект рішення на довивчення.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

           "ЗА" – одноголосно 
32.  (проект № 355) Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

33. (проект № 356) Про затвердження та надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

34.  (проект № 357) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

35.  (проект № 358)  Про надання дозволів на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 



36. (проект № 359) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

37.  (проект № 360) Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок. 

38.  (проект № 361) Про поновлення та припинення дії договорів оренди 

земельних ділянок. 

39. (проект № 362) Про надання дозволів на проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок. 

40. (проект № 363) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Антонь В.І). 

41.  (проект № 364) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ФОП Бабич 

В.А.) 

42.  (проект № 365) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Бабчук Т.О.) 

43.  (проект № 366) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Коровін В.С.) 

44. (проект № 367) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Стегура М.І.) 

45.   (проект № 368) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Струк С.В.) 

46.  (проект № 369) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ «Фірма 

«Магістраль  ЛТД») 

47.  (проект № 370) Про визначення об’єктів землеустрою для формування 

земельних ділянок комунальної власності, які плануються для внесення 

на земельні торги (аукціон). 

48. (проект № 371) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проекти рішень пакетом до розгляду на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

 

49.  (проект № 372) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» ( загиблим воїнам АТО) 

СЛУХАЛИ: Сушко А.А. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

50. (проект № 373) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода». (Туряниця О.І.) 

СЛУХАЛИ: Сушко А.А. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 



     "ЗА" – одноголосно 

51.  (проект № 374) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Луцкер Л.Й.) 

СЛУХАЛИ: Сушко А.А. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

52.  (проект № 375) Про присвоєння нагороди «Почесна відзнака 

Ужгородської міської ради». 

СЛУХАЛИ: Сушко А.А. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

53.  (проект № 376) Про скасування рішення виконавчого комітету 

27.07.2016 року № 235 та скасування пункту 1.3. рішення виконавчого 

комітету 27.07.2016 р. № 236. (літня тераса по вул. Корзо) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

54.  (проект № 377)Про електронну петицію. 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

 

  

Голова комісії                                                                     І. Волошин 

 

 

 

Секретар комісії  П. Вереш 


