
П Р О Т О К О Л  № 9 
засідання постійної комісії 

з питань благоустрою, житлово-комунального 

господарства та приватизації майна комунальної власності 
 

від 16.12.2016 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

        

  

 

Губкович Василь Михайлович – заступник голови 

комісії; 

Білонка Володимир Іванович;  
Варцаба Сергій Васильович;  

Якубик Іван Іванович;  

Чурило Михайло Михайлович. 

     ВІДСУТНІ:  Волошин Іван Іванович – голова комісії; 

Вереш Павло Михайлович – секретар комісії.  

    ЗАПРОШЕНІ: Жулинська О.А. – начальник управління правового 

забезпечення;  

Біксей А.Б. –начальника управління праці та соціального 

захисту населення; 

Гах Л.М. – начальник фінансового управління; 

Полтавцева Т.В. – начальник управління майном міста 

департаменту міського господарства; 

Кирлик І.К. – головний спеціаліст відділу охорони 

здоров’я; 

Щербанич С. – начальник відділу економіки управління 

економіки та підприємництва; 

Бабунич О.Ю.– начальник управління освіти; 

Василиндра О.М. – начальник управління культури, 

спорту, сім'ї та молоді; 

Драшкоці Ю. – заступник начальника відділу транспорту, 

державних закупівель та зв’язку; 

Боршовський О.І. – начальник управління 

містобудування та архітектури. 

Собран М. – радник міського голови на громадських 

засадах.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Обговорення проектів рішень чергової IX сесії міської ради.  

ІI. Про лист департаменту міського господарства №2979/24.01-12 щодо 

ЖБК "Закарпаття –Донбас" по вул. Артилерійській, 6 а.  

ІII. Про лист департаменту міського господарства 2573/24.01-12 щодо 

ОСББ "Дружба",  по вул. Високій, 10 та ОСББ "Керченське – Ужгород" по 

вул. Керченська, 7.  

 

І. Обговорення проектів рішень чергової IX сесії міської ради 



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

розвитку міста за січень – вересень 2016 року. 

СЛУХАЛИ: Щербанич С.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

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

розроблення Стратегії розвитку міста «Ужгород 2030». 

СЛУХАЛИ: Щербанич С.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

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

СЛУХАЛИ: Драшкоці Ю.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

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

відновлення історичної та архітектурної спадщини міста Ужгород. 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І., Собран М.  представили проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

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

літератури і краєзнавства. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

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" – одноголосно 

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" – одноголосно 

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" – одноголосно 

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

організацій міста соціального спрямування на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.   представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

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

багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4 

"УТРИМАВСЯ" - 1 

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

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

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням: 

В проекті рішення замінити наступні відсотки дольової участі: 

- 50 % замінити на 15 %; 

- 40 % замінити на 10 %; 

- для проектів ОСББ, що приймають участь у Проекті ЄС/ПРООН 

"Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" – у розмір 5% замінити на 

10 % кошторисної вартості робіт".  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

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

комунальних підприємств міста Ужгород на 2016 – 2017 роки. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

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

30.12.20111 року № 396. (Програма реконструкції вуличного освітлення). 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.  представила проект рішення.  



ВИРІШИЛИ:  

1. Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на сесії.  

2. Департаменту міського господарства спільно з управлінням 

містобудування та архітектури вивчити питання та подати 

пропозиції щодо виокремлення території центральної частини міста з 

метою проведення заміни світильників вуличного освітлення на 

"теплий колір" та проводити заміну світильників на світильники 

старого зразка для збереження історичної привабливості та естетики.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

14.  (проект № 506) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

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

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

15.  (проект № 507 з доповненням) Про зміни до Програми благоустрою 

міста Ужгород на 2015 – 2017 роки. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

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

бюджету на 2016 рік. 

СЛУХАЛИ: Кирлик І.К. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

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

СЛУХАЛИ: Кирлик І.К. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

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.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

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

СЛУХАЛИ: Бабунич О.Ю.  представила проект рішення.  



ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

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" – одноголосно 

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" – одноголосно 

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" – одноголосно 

23.  (проект № 515 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 

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

СЛУХАЛИ: Гах О.М.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

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

самоорганізації населення – будинкового комітету «Верещагіна 10». 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням: 

 Пункт 4.10 проекту рішення  викласти в редакції: 

"Право на обслуговування та утримання будинку". 



За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

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

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4 

"УТРИМАВСЯ" - 1 

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

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

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

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

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.)   

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 пакетом та рекомендувати їх до 

розгляду на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 (проект № 534) Про розроблення містобудівної документації. 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4 

"УТРИМАВСЯ" - 1 

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

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

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

ВИРІШИЛИ: Відхилити проект рішення у зв’язку із порушенням норм 

законодавства. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

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

СЛУХАЛИ: Білонка В.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

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

скликання 30 серпня 2016 року № 354.  

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

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

соціальних служб для молоді). 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

47.  (проект № 540) Про звернення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  



За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

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

Ужгорода на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Щербанич С. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

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

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

50. (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" – одноголосно 

ІI. Про лист департаменту міського господарства №2979/24.01-12 щодо 

ЖБК "Закарпаття –Донбас" по вул. Артилерійській, 6 а. 

 

II. СЛУХАЛИ: Члени комісії ознайомилися зі змістом звернення щодо 

доцільності безоплатної передачі у власність котельні для реконструкції під 

житловий будинок для родин внутрішньо переміщених осіб та заслухали 

представника ЖБК "Закарпаття – Донбас".  

ВИСТУПИЛИ: Полтавцева Т.В. доповіла депутатам про суть питання.  

ВИРІШИЛИ: З метою ефективного та раціонального використання 

комунального майна міста вважати за необхідне рекомендувати ЖБК 

"Закарпаття – Донбас" підготувати та подати до департаменту міського 

господарства пропозиції щодо конкретних умов передачі у власність 

об’єкту (котельні) з подальшою передачою у комунальну власність 

частини збудованого житла пропорційно ринковій вартості котельні.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

ІII. Про лист департаменту міського господарства 2573/24.01-12 щодо 

ОСББ "Дружба",  по вул. Високій, 10 та ОСББ "Керченське – Ужгород" по 

вул. Керченська, 7. 

III.1. СЛУХАЛИ: Члени комісії ознайомилися зі змістом звернення щодо 

безоплатної  передачі нежитлового приміщення літ. Б по вул. Високій,10 у 

спільну сумісну власність та заслухали представника ОСББ "Дружба".  

ВИСТУПИЛИ: Полтавцева Т.В. доповіла депутатам про суть питання.  



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту міського господарства 

підготувати проект рішення на розгляд сесії щодо передачі приміщення 

безоплатно за договором позички.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

III.2. СЛУХАЛИ: Члени комісії ознайомилися зі змістом звернення щодо  

передачі вбудованого приміщення пл.36 кв.м. по вул. Керченській,7 ОСББ 

"Керченське – Ужгород".   

ВИСТУПИЛИ: Полтавцева Т.В. доповіла депутатам про суть питання.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати питання на виїзне засідання комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

Заступник голови комісії                                                   В. Губкович 

 


