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ПРОТОКОЛ № 13 
 

засідання  постійної  комісії з питань освіти, культури,  охорони здоров’я, 

спорту та соціального захисту населення, міжнародних, міжконфесійних 

відносин та туризму 

 

від 19.12.2016 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

 

          

     

          

Камінська Олена Анатоліївна - голова комісії. 

Кулін Золтан Золтанович - заступник голови комісії. 

Ігнат Олександр Володимирович - секретар комісії. 

Горват Мирослав Васильович; 

Риба Андрій Юлійович; 

Росада Іван Михайлович; 

Ломага Юрій Юрійович – члени комісії. 

    

 ЗАПРОШЕНІ: 

 

Жулинська О.А. – начальник управління правового 

забезпечення;  

Ковач М.Ф. – заступник начальника управління праці та 

соціального захисту населення; 

Гах Л.М. – начальник фінансового управління; 

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

господарства; 

Кирлик І.К. – головний спеціаліст відділу охорони 

здоров’я; 

Травіна О.В. – начальник управління економіки та 

підприємництва; 

Пуківська М.І. – заступник начальника управління 

освіти; 

Василиндра О.М. – начальник управління культури, 

спорту, сім'ї та молоді; 

Бобик П.І. – начальник відділу транспорту, державних 

закупівель та зв’язку; 

Боршовський О.І. – начальник управління 

містобудування та архітектури. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

І. Обговорення проектів рішень засідання чергової 

ІХ сесії Ужгородської міської ради VІI скликання 

                                   
1. (проект № 493) Звіт про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста за січень – вересень 2016 року. 

СЛУХАЛИ: Травіна О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 
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"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

2.  (проект № 494) Про Програму науково – методичного забезпечення 

розроблення Стратегії розвитку міста «Ужгород 2030». 

СЛУХАЛИ: Травіна О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

3.  (проект № 495) Про створення комунального підприємства. 

СЛУХАЛИ: Бобик П.І. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

4.  (проект № 496) Про оголошення 2017 року Роком збереження та 

відновлення історичної та архітектурної спадщини міста Ужгород. 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

5.  (проект № 497) Про міську премію імені Петра Скунця в галузі 

літератури і краєзнавства. 

СЛУХАЛИ: Камінська О.А.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії наступними критичними зауваженнями: 

1. Пункт 1 проекту рішення доповнити словами «до 2020 року.»; 

2. Після закінчення дії рішення комісією переглянути доцільність 

надання Премії. 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

6.  (проект № 498) Про Програму відпочинку та оздоровлення дітей на 

2017 – 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.М.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

7.  (проект № 499) Про Програму розвитку Ужгородського міського 

центру дозвілля – будинку культури на 2017 – 2019 роки. 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.М.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

8.  (проект № 500) Про Програму будівництва дитячих та спортивних 

майданчиків у м. Ужгород на 2017 – 2021 роки. 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.М.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

9.  (проект № 501) Про Програму підтримки діяльності громадських 

організацій міста соціального спрямування на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Ковач М.Ф.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 
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Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

10.  (проект № 502) Про Навчальну програму для об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

11.  (проект № 503) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ 

скликання 04.02.2016 р. № 88 (Про дольову участь власників квартир) 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. Пункт 1 проекту рішення  після слів: «…в яких створено ОСББ, БК, 

діють ЖБК,..» доповнити словами: «…та ЖК». 

2. Застосувати диференційований підхід до розрахунку частки 

співфінансування мешканцями будинку у проведенні наступних 

ремонтних робіт: 

1) капітальний ремонт покрівель, водопроводу та каналізації: 

- для співвласників багатоквартирних будинків (власників 

квартир, нежитлових приміщень) та квартиронаймачів 

житлових будинків, які обслуговуються управителями – 

ЖРЕРами, товариствами, приватними підприємствами 

відсоток дольвої участі у проведенні капітального ремонту 

житлових будинків встановити у розмірі 25 %; 

- для співвласників багатоквартирних будинків (власників 

квартир, нежитлових приміщень), в яких створено ОСББ, БК, 

діють ЖБК та ЖК, відсоток дольової участі у проведенні 

капітального ремонту житлового будинку встановити у розмірі 

15 %. 

2) капітальний ремонт електрощитових, мереж електроосвітлення 

будинків та капітальний ремонт ліфтів: 

- для співвласників багатоквартирних будинків (власників 

квартир, нежитлових приміщень) та квартиронаймачів 

житлових будинків, які обслуговуються управителями – 

ЖРЕРами, товариствами, приватними підприємствами та в 

яких створено ОСББ, БК, діють ЖБК та ЖК, відсоток дольової 

участі у проведенні капітального ремонту житлового будинку 

встановити у розмірі 40 %. 

3. Не фінансувати із зазначеної Програми ремонтні роботи по 

енергозбереженню житла. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

12.  (проект № 504) Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород 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" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

13.  (проект № 505) Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ 

скликання 30.12.20111 року № 396. (Програма реконструкції вуличного 

освітлення). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

14.  (проект № 506) 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" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

15.  (проект № 507 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 з наступними критичними зауваженнями: 

1. У зв'язку із технічною помилкою, у Додатках до проекту рішення 

суми коштів вказати в тис. грн. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

16.  (проект № 508) Про прийняття коштів на здійснення видатків 

місцевого бюджету на 2016 рік. 

17. (проект № 509) Про прийняття коштів медичної субвенції на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Кирлик І.К.  представила проекти рішень.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

18.  (проект № 510) Про виїзну бригаду паліативної допомоги «Хоспіс 

вдома». 

СЛУХАЛИ: Кирлик І.К.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. Дати протокольне доручення головному розпоряднику коштів при 

розробці кошторису витрат на заробітну плату працівників 

мультидисциплінарної бригади передбачити наступний  розмір виплат: 
№ 

п/п 

Бригада Посада Ставки Запланована заробітна плата на місяць, 

грн. 

в т.ч. по КЕКВ: 

2110 

заробітна плата 

2120 

нарахування на 

заробітну плату 

1.  Лікар-терапевт  1,0 5 034,00 1 107,48 

2.  Сестра 

медична 

2,0 8 987,00 1 977,14 

3.  Молодша 

медична сестра 

2,0 6 400,00 1 408,00 

4.  Водій 1,0 3 200,00 704,00 

5.  Психолог 1,0 3 200,00 704,00 

6.  Соціальний 

працівник 

2,0 6 400,00 1 408,00 

 РАЗОМ:  9,0 33 221,00 7 308,62 

2. Ужгородському міському центру первинної медико-санітарної 

допомоги подати профільній постійній комісії звіт про роботу виїзної 

бригади паліативної допомоги «Хоспіс вдома» за І квартал 2017 року. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 
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Рішення прийнято. 

19.  (проект № 511) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

СЛУХАЛИ: Пуківська М.І.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

20.  (проект № 512 з доповненням) 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" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

21.  (проект № 513) Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ сесії 

міської ради VІ скликання 09.12.2011 р. № 323. (Програма забезпечення 

містобудівною документацією). 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 

22.  (проект № 514) Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ сесії 

міської ради VІ скликання 09.12.2011 р. № 323. (Програма забезпечення 

містобудівною документацією). 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 



8 
 

 

23.  (проект № 515 з доповненням) Про зміни до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2016 рік. 

СЛУХАЛИ: Травіна О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

24.  (проект № 516 з доповненням) Про зміни до бюджету міста на 2016 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення. Доповіла, що 

розпорядженням голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 

16.12.2016 року № 624 «Про перерозподіл обсягів субвенції» Ужгородській 

міській раді надіслано субвенцію з державного бюджету на оплату 

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот. 

Тому запропонувала членам постійної комісії підтримати проект рішення та 

рекомендувати до розгляду на сесії, враховуючи розпорядження голови 

Закарпатської обласної державної адміністрації від 16.12.2016 року № 624 «Про 

перерозподіл обсягів субвенції», а саме: 

Внести зміни до додатків проекту рішення «Про зміни до бюджету міста 

на 2016 рік»: 

збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 

плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот по коду 41030800  в сумі 3 230 000 грн. 

збільшити обсяг бюджетних призначень управлінню праці та соціального 

захисту населення в сумі 3 230 000 грн., з них по: 

 КТКВК 090201 "Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється 

чинність Закону України …… на житлово комунальні послуги" на  360 981,27 

грн.;" 

КТКВК 090204 "Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів 

внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції… на житлово комунальні 

послуги" на 244 012,30 грн.; 

КТКВК 090207 "Пільги громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час 

опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською 

катастрофою, на житлово-комунальні послуги" на 27 380,92 грн.; 

КТКВК 090215 "Пільги багатодітним сім'ям, дитячим на житлово-

комунальні послуги" на 46 837,72 грн.; 

КТКВК 090405 "Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг на 2 550 787,79 грн. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

          Внести зміни до додатків проекту рішення «Про зміни до бюджету 

міста на 2016 рік»: 

збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких 

нечистот по коду 41030800  в сумі 3 230 000 грн. 

збільшити обсяг бюджетних призначень управлінню праці та 

соціального захисту населення в сумі 3 230 000 грн., з них по: 

 КТКВК 090201 "Пільги ветеранам війни, особам, на яких 

поширюється чинність Закону України …… на житлово комунальні 

послуги" на  360 981,27 грн.;" 

КТКВК 090204 "Пільги ветеранам військової служби, ветеранам 

органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції… на житлово 

комунальні послуги" на 244 012,30 грн.; 

КТКВК 090207 "Пільги громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час 

опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з 

Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги" на 

27 380,92 грн.; 

КТКВК 090215 "Пільги багатодітним сім'ям, дитячим на житлово-

комунальні послуги" на 46 837,72 грн.; 

КТКВК 090405 "Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг на 2 550 787,79 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

25.  (проект № 517) Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення – будинкового комітету «Верещагіна 10». 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

26.  (проект № 518) Про списання основних засобів. (КАТП-072801) 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

27.  (проект № 519) Про списання основних засобів. (Водоканал). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

28.  (проект № 520) Про передачу об’єкта. (КНС – 9) 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

29.  (проект № 521) Про затвердження та надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

30. (проект № 522) Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

31.  (проект № 523 з доповненням) Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

32.  (проект № 524) Про надання дозволів на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на 

місцевості). 

33.  (проект № 525) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

34. (проект № 526) Про поновлення та припинення дії договорів оренди 

земельних ділянок. 

35.  (проект № 527) Про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

36.  (проект № 528) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. ( гр. Ковальська 

І.А.) 
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37.  (проект № 529) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.(гр. Марчук 

Р.В.) 

38.  (проект № 530) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Оксьон М.Ю.) 

39.  (проект № 531) Про згоду на укладення договору міни та формування 

земельної ділянки, яка планується для винесення на земельні торги. 

40.  (проект № 532) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

41. (проект № 533) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо зміни (розширення) меж міста Ужгород. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

42.  (проект № 534) Про розроблення містобудівної документації. 

43. (проект № 535) Про внесення змін до містобудівної документації. 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І.  представив проекти рішень.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

44.  (проект № 536) Про перейменування вулиці міста. 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відправити проект рішення на довивчення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

45.  (проект № 537) Про присвоєння алеї міста імені Андрія Палая. 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 
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Рішення прийнято. 

46.  (проект № 538) Про зміни до рішення VІ сесії міської ради VІІ 

скликання 30 серпня 2016 року № 354.  

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

47.  (проект № 539) Про передачу приміщень у користування. (Центр 

соціальних служб для молоді). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

48.  (проект № 540) Про звернення. 

СЛУХАЛИ: Ігнат О.В.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

49.  (проект № 541) Про Програму економічного і соціального розвитку м. 

Ужгорода на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Травіна О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

50.  (проект № 542 з доповненням ) Про бюджет міста на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення. Повідомила членів комісії, 

що враховуючи зміни до наказу Міністерства фінансів України 02.12.2014 № 
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1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків 

та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують 

програмно-цільового методу», запропонувала додатки 3,5,6 проекту рішення 

привести у відповідність до змін за програмно-цільовим методом, а саме: не 

визначати підпрограми у складі бюджетних програм за такими кодами ТКВК та 

ТПКВКМБ: 

070807/ 1220 „Інші освітні програми”; 

090412/ 3400 „Інші видатки на соціальний захист населення”; 

110502/ 4200 „Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи”; 

130112/ 5100 „Інші видатки”; 

250404/ 8600 „Інші видатки”. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

        Додатки 3,5,6 проекту рішення привести у відповідність до змін за 

програмно-цільовим методом, а саме: не визначати підпрограми у складі 

бюджетних програм за такими кодами ТКВК та ТПКВКМБ: 

070807/ 1220 „Інші освітні програми”; 

090412/ 3400 „Інші видатки на соціальний захист населення”; 

110502/ 4200 „Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи”; 

130112/ 5100 „Інші видатки”; 

250404/ 8600 „Інші видатки”. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

51.  (проект № 543) Про Прогноз бюджету міста Ужгород на 2018 – 2019 

роки. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

 

 

 Голова комісії         О. Камінська 

 

 

Секретар комісії        О. Ігнат 
 


