
ПРОТОКОЛ  

спільного засідання  постійних  комісій  Ужгородської  міської  ради  

29.08.2016 року       м. Ужгород 

      Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

ПРИСУТНІ: Гомонай В.В. – голова комісії, Ковальський А.В. - 

секретар комісії,    Фрінт С.Л.- заступник голови комісії,  

Щадей В.І., Мандич Ю.В. -        члени комісії.       

ВІДСУТНІ: Готра В.В., Химинець В.В. – члени комісії.  

 

Постійна комісія з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

ПРИСУТНІ: Пономарьов С.Б. - голова комісії, Любар В.М.- заступник 

голови комісії, Якубик І.І. – секретар комісії,  

Бабидорич В.В., Козак В.А. - члени комісії. 

        ВІДСУТНІ: Афанасьєва О.В., Шевчук Г.В. - члени комісії. 

 

Постійна комісія з  питань благоустрою, житлово-комунального 

господарства та приватизації майна комунальної власності 

 

ПРИСУТНІ: Губкович В.М. - заступник голови комісії, Вереш П.М.- 

секретар комісії, Білонка В.І., Варцаба С.В., Чурило М.М. 

– члени  комісії. 

ВІДСУТНІ: Волошин І.І. – голова комісії, Прозор Є.І. – член комісії. 

 

       Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

спорту та соціального захисту населення, міжнародних, 

міжконфесійних відносин та туризму 

 

ПРИСУТНІ: Камінська О.А. – голова комісії, Горват М.В.,  Риба А.Ю., 

Ломага Ю.Ю. – члени комісії. 

ВІДСУТНІ: Кулін З.З. – заступник голови комісії, Ігнат О.В.– 

секретар комісії, Росада І.М.  – члени комісії. 

 

Постійна комісія з питань законності, Регламенту та депутатської 

етики 

ПРИСУТНІ: Сюсько М.М. – голова комісії, Станко Ю.Ю., Оксьон 

Ю.Ю. – члени   комісії. 

ВІДСУТНІ: Богуславський Р.Я. – секретар комісії, Шанта С.І.  – член 

комісії. 



Депутати, які не входять до складу жодної з комісій  

 

ПРИСУТНІ: Борисенко О.О., Пацкан Д.С. 

 

       ЗАПРОШЕНІ: Сушко А.А.  – секретар ради, 

Габор О.М. – заступник міського голови,  

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

господарства. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Обговорення проектів рішень, які додатково виносяться на розгляд 

чергової VІ сесії Ужгородської міської ради VІI скликання 30.08.2016 року. 

  

СЛУХАЛИ: Міський голова Андріїв Б.Є. інформував, що метою проведення 

спільного засідання є розгляд проектів рішень, які у зв’язку з необхідністю 

пропонується додатково включити до порядку денного чергової VІ сесії 

Ужгородської міської ради VІІ скликання, а також узгодження кандидатур на 

присвоєння звання "Почесний громадянин м. Ужгорода"  та нагороди "Почесна 

відзнака Ужгородської міської ради", подання з якими ще сьогодні надійшли до 

міської ради. Є також деякі питання щодо змін до бюджету  для виділення 

коштів на ремонт каналізаційних мереж перед укладанням асфальтового 

покриття.   

1. Про присвоєння звання "Почесний громадянин м. Ужгорода" . 

СЛУХАЛИ: Міський голова Андріїв Б.Є. інформував, що є подання на 

присвоєння цього звання загиблим воїнам АТО, знаним ужгородцям Туряниці 

О.І., Луцкеру Л.Й., Кіндрату О.О., Сачку М.О., Анатолію Герею. Запропонував 

зараз  присвоїти це звання, незважаючи на заслуги цих громадян перед містом, 

загиблим воїнам АТО та Луцкеру Л.Й., а всі інші кандидатури розглянути 

наступного року.   

2. Про присвоєння нагороди "Почесна відзнака Ужгородської міської 

ради". 

СЛУХАЛИ: Андріїв Б.Є. запропонував підтримати подання на присвоєння  

цього звання в різних номінаціях наступним ужгородцям: 

- Ворожильник Марії Михайлівні - завідувачу дошкільного навчального 

закладу № 40; 

- Небеснику Юрію Івановичу - заступнику головного лікаря з лікувальної 

роботи Ужгородської міської дитячої клінічної лікарні; 

- Наконечному Тарасу Юрійовичу - головному спеціалісту відділу державного 

контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у 

Закарпатській області; 

- Левицькому Домініку Володимировичу - креативному директору студії 

дизайну Dominik Levitsky Studio за розробку бренду міста Ужгород; 

-  Стрижаку Андрію Андрійовичу - президенту Федерації боксу Закарпатської 

області; 

- Грабару Олександру Олексійовичу - професору кафедри фізики 

напівпровідників ДВНЗ "Ужгородський національний університет"; 



- Келемену Івану Івановичу - старшому оперуповноваженому управління 

карного розшуку ГУНП України в Закарпатській області, підполковнику 

поліції; 

- Селехману Володимиру Юрійовичу - директору ТОВ "Плодоовоч - Уж" . 

ВИРІШИЛИ: Підтримати ці кандидатури на винести на розгляд сесії 

міської ради.  

 

3. Проект № 379 "Про зміни до рішення міської ради 31.05.16 № 214." 

СЛУХАЛИ: Андріїв Б.Є. пояснив, що питання стосується змін до цільової 

програми з енергоефективності та енергозбереження бюджетних установ міста. 

На виготовлення інвестиційного техніко-економічного обгрунтування в рамках 

реалізації проекту "Програма розвитку муніціпальної інфраструктури України", 

субпроект "Термомодернізація будівель бюджетних закладів міста Ужгорода" 

потрібно ще 199,0 тис. грн. Тому пропонується додаток до програми викласти у 

новій редакції.   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити проект рішення до порядку 

денного сесії. 

  

4. Проект № 339 "Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 

2015 – 2017 роки". 

 СЛУХАЛИ: Габор О.М. Озвучив наступні зміни до проекту рішення:  

- здійснити перерозподіл обсягу видатків на фінансування наступних заходів: 

- зменшити обсяг видатків на капітальний ремонт вул. Беррчені   - 100,0 тис. 

грн..; 

- доповнити програму та передбачити кошти на капітальний ремонт вул. 

Проектної - 276,0 тис. грн. , вул. Стефаника -1470,0 тис. грн., капітальний 

ремонт  внутрішньоквартальних територій вул. Легоцького,19а  -  297,85 тис. 

грн. ( дорога біля ДНЗ №42). 

- передбачити кошти на виконком у сумі 299,0 тис. грн.( 100,0 тис. – на 

програму МНС, 199,0 тис. – на програму енергозбереження).  

 У зв’язку з ремонтом  внутрішньоквартальних шляхів по вул. Годинки,8-

10 треба вирішити проблеми з каналізаційною мережею. Тому пропонується 

передбачити кошти на внутнішньоквартальний ремонт каналізаційної мережі у 

сумі 250,0 тис. грн. з розробленням проекту та виконанням робіт.  

У рамках підготовки до Дня міста потрібно передбачити кошти на капітальний 

ремонт пілонів, стел на в’їзді у місто (біля семінарії, на Барвінку та кордоні) у 

сумі 295,0 тис. грн.  

ВИСТУПИЛИ: Оксьон Ю.Ю. звернув увагу на критичне зауваження 

постійної комісії з питань законності, Регламенту…:  доповнити Програму та 

передбачити кошти на капітальний ремонт внутрішньоквартальної території 

вул. Легоцького,9,11,13 за рахунок зменшення  видатків на капітальний ремонт 

внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул. Можайського,24. -100,0 

тис. грн. 

Запропонував виділити ці кошти (100,0 тис.грн.)на капітальний ремонт 

внутрішньоквартальної каналізаційної мережі вул. Легоцького, 9,11,13. 

Камінська О.А. попросила відремонтувати пішохідну доріжку, яка веде від 

універмагу "Україна" до ЗОШ №№ 12,15.  



Риба А.Ю., Білонка В.І. звернули увагу на проблему утеплення будинків та 

ремонту ліфтів. 

Чурило М.М. запропонував відремонтувати до кінця вул. Тельмана. 

Габор О.М. на це зауважив, що відремонтовані інші вулиці на його окрузі.  

Міський голова зазначив, що треба пройти процедуру, а потім в комплексі 

завершити ремонт покриття. Звернув увагу на тривалість виготовлення 

експертизи проектів.  

Громадський активіст І.Данацко поцікавився готовністю шкіл до початку 

нового навчального року, на що отримав позитивну відповідь. 

ВИРІШИЛИ: Винести проект рішення з критичними зауваженнями на 

розгляд сесії міської ради. 

     

    5. Проект № 338 "Про зміни до рішень І сесії міської ради VІІ скликання 

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

СЛУХАЛИ: Габор О.М. запропонував внести до проекту рішення наступні 

критичні зауваження: 

- за рахунок зменшення видатків на капітальний ремонт вул. Берчені 

передбачити видатки у сумі 80,0 тис. грн. на Минайську,10 , пр. Свободи, 34- 

20,0 тис. грн., капітальний ремонт водопроводу на Годинки,8-10  - 120,0 тис. 

грн., капітальний ремонт каналізації по вул. Лєрмонтова,1 - 95,0 тис. грн.;  

- врахувати ці зміни у бюджеті та Програмі соціально-економічного розвитку 

міста.  

ВИРІШИЛИ: Винести проект рішення з критичними зауваженнями на 

розгляд сесії міської ради. 

За ці рішення голосували: "За" – одноголосно. 

 

Голова комісії з питань  

соціально-економічного розвитку…                             В.  Гомонай 

 

 

Голова комісії з питань регулювання  

земельних відносин…               С. Пономарьов 

 

 

Голова комісії  з питань освіти…     О. Камінська 

  

 

Заступник голови  комісії з  

 питань благоустрою…       В.Губкович 

 

Голова комісії з питань  

законності…                М.Сюсько 


