
ПРОТОКОЛ № 61 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 
 

від 21.02.2017          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Гомонай В.В. – голова комісії;  

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Готра В.В., Мандич Ю.В.– члени комісії.  

ВІДСУТНІ:  
Ковальський А.В. – секретар комісії; 

Щадей В.І., Химинець В.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Гах Л.М. – начальник фінансового управління; 

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

Травіна О.В. – начальник управління економіки та підприємництва; 

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

Жулінська О.А. – начальник управління правового забезпечення; 

Воловар М.В. – начальник відділу кадрової роботи, нагород та спец роботи; 

Зима І.В. – начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи; 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Олексіюк С.М. – директор міського центру зайнятості населення; 

Карташов С.О. – директор КП «Водоканал м. Ужгорода». 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

Обговорення проектів рішень чергової ХІ сесії міської ради. 

 

1. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 591 з 

доповненнями «Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста та зміни до рішення Х сесії міської ради V скликання 

26.01.2017 № 548». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення № 592 «Про 

Програму підтримки та партнерства між Ужгородською міською радою та 

суб’єктами малого і середнього бізнесу на 2017 – 2018 роки». 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. просив доповнити проект рішення пунктом 

наступного змісту: «Інформація про хід виконання програми двічі на рік 

оприлюднюється на офіційному сайті Ужгородської міської ради. 

Відповідальність за зміст та своєчасність оприлюдненого звіту покласти на 

головного розпорядника коштів, вказаного у цільовій програмі.» 

ВИРІШИЛИ: 1. Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 

«Інформація про хід виконання програми двічі на рік оприлюднюється на 

офіційному сайті Ужгородської міської ради. Відповідальність за зміст та 
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своєчасність оприлюдненого звіту покласти на головного розпорядника 

коштів, вказаного у цільовій програмі.» 

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

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: Зима І.В. представила проект рішення № 593 «Про 

комплексну Програму матеріально – технічного забезпечення військових 

формувань та удосконалення цивільного захисту населення на 2017 – 2018 

роки». Просила підтримати наступні зауваження до проекту: 

1. Пункт 3 проекту рішення доповнити словами «Закарпатський 

обласний військовий комісаріат». 

2. У Розділі «Паспорт Програми» по тексту доповнити слова 

«Закарпатський обласний військовий комісаріат». 

3. Розділ «Загальні положення після слів «Ужгородському об’єднаному 

міському військовому комісаріату» доповнити текстом 

«Закарпатському обласному військовому комісаріату (далі військові 

комісаріати)». 

4. У Додатку 1 проекту рішення у розділах Програми по тексту слова 

«Ужгородський ОМВК» замінити на «військові комісаріати». 

5. Розділ «Обгрунтування шляхів та заходів Програми» після слів 

«антитерористичної операції» доповнити реченням «Військові формування, 

військові комісаріати, рятувальні загони забезпечують своєчасне та якісне 

виконання заходів Програми, несуть відповідальність за ефективне і 

раціональне використання бюджетних коштів». 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. просив доповнити проект рішення пунктом 

наступного змісту: «Інформація про хід виконання програми двічі на рік 

оприлюднюється на офіційному сайті Ужгородської міської ради. 

Відповідальність за зміст та своєчасність оприлюдненого звіту покласти на 

головного розпорядника коштів, вказаного у цільовій програмі.» 

ВИРІШИЛИ: 1. Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 

«Інформація про хід виконання програми двічі на рік оприлюднюється на 

офіційному сайті Ужгородської міської ради. Відповідальність за зміст та 

своєчасність оприлюдненого звіту покласти на головного розпорядника 

коштів, вказаного у цільовій програмі.» 

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

урахуванням висловлених пропозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: Олексіюк С.М. представив проект рішення № 594 «Про 

доповнення до Програми зайнятості населення м. Ужгорода на період до 

2017 року». 

ВИРІШИЛИ: 1. Вилучити з додатку до проекту рішення пункт 4 «КП 

«ЖРЕР № 8». 

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

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

6. СЛУХАЛИ: Жулінська О.М. представила проект рішення № 595 «Про 

доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 04.02.16 р. № 89». 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. звернув увагу доповідача на необхідності 

посилити юридичну роботу в частині захисту інтересів міської ради і 

звернути увагу на строки позовної давності. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7. СЛУХАЛИ: Бабунич О.Ю. представила проект рішення № 596 «Про 

зміни до рішення VІ сесії міської ради VІІ скликання 30 серпня 2016 року № 

333». 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В., Фрінт С.Л. 

ВИРІШИЛИ: Відправити проект рішення на довивчення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8. СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 597 «Про 

Програму встановлення автономного електричного опалення у м. Ужгород на 

2017 рік». 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. просив доповнити проект рішення пунктом 

наступного змісту: «Інформація про хід виконання програми двічі на рік 

оприлюднюється на офіційному сайті Ужгородської міської ради. 

Відповідальність за зміст та своєчасність оприлюдненого звіту покласти на 

головного розпорядника коштів, вказаного у цільовій програмі.» 

ВИРІШИЛИ: 1. Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 

«Інформація про хід виконання програми двічі на рік оприлюднюється на 

офіційному сайті Ужгородської міської ради. Відповідальність за зміст та 

своєчасність оприлюдненого звіту покласти на головного розпорядника 

коштів, вказаного у цільовій програмі.» 

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

урахуванням висловлених пропозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9. СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 598 «Про 

зміни до Програми охорони навколишнього природного середовища міста 

Ужгород на 2016 – 2017 роки». 

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 № 599 «Про 

зміни до Програми реконструкції та капітального ремонту мережі 

зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017 – 2020 роки». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

11. СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 600 «Про 

зміни до комплексної Програми відновлення історичного центру м. 

Ужгорода на 2017 – 2020 роки». Просила внести зауваження до проекту 

рішення. 

ВИРІШИЛИ: 1. Пункт 2 рішення міської ради 26.01.2017 року №556 «Про 

комплексну програму відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2017-

2020 роки» викласти у новій редакції: 

 «2. Виконавцями Програми та  головними розпорядниками коштів 

визначити виконавчий комітет та департамент міського господарства 

Ужгородської міської ради.»  

 2. Внести зміни до Додатку 2 до рішення X сесії міської ради VIІ 

скликання 26.01.2017 № 556 «Про комплексну Програму відновлення 

історичного центру м. Ужгорода на 2017-2020 роки», виклавши його у новій 

редакції згідно з додатком 2.  

Додаток 2 

до рішення ________ сесії  

міської ради VІІ скликання 

 _____________ №________ 

Необхідні обсяги фінансування заходів Програми 

на 2017 рік 

№ Найменування заходу Джерело фінансування 

Місцевий бюджет інші джерела 

1 

Реконструкція мереж та об'єктів 

благоустрою історичної частини 

міста 

43 000 000,00 

 

2 
Капітальний ремонт фасадів 

будинків  
12 000 000,00 

 

3 
Капітальний ремонт покрівель 

будинків 
15 000 000,00 

 

4 

Реставрація пам’ятки архітектури 

національного значення «Амбар 

та винний льох ХVІІІ ст.», 

охоронний №1107, в м. Ужгород 

по вул. Ф. Ракоці,2 

300 000,00  

 ВСЬОГО: 70 300 000,00  

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

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

12. СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 601 «Про 

зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 10.03.2016 р. № 135 

(Програма кап. ремонту житлового фонду)». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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13.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 602 

«Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 2015 – 2017 роки». 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. запропонував доручити департаменту міського 

господарства розробити окрему цільову програму для проведення 

аудиторських перевірок фінансово – господарської діяльності комунальних 

підприємств. 

ВИРІШИЛИ: 1.Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

2. Доручити департаменту міського господарства розробити окрему цільову 

програму для проведення аудиторських перевірок фінансово – господарської 

діяльності комунальних підприємств міста. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

14.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 603 з 

доповненням «Про зміни до Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств міста Ужгород на 2016 – 2017 роки». 

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 № 604 «Про 

доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ скликання 21 квітня 2016 

року № 178». 

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 № 605 «Про 

зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 

рік.» 

ВИСТУПИЛИ: Пайда О.В., Карташов С.О., Юрко А.А. 

ВИРІШИЛИ: 1. У додатку 2 “Показники будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів на 2017 

рік”: 

1.1. Назву об'єкта: “Рекультивація полігону ТПВ в с. Барвінок 

Ужгородського району - будівництво” викласти в новій редакції: 

“Рекультивація території існуючого сміттєзвалища в с. Барвінок 

Ужгородського району II-га черга - будівництво” та за рахунок коштів 

міського бюджету збільшити обсяг фінансування – 150,0 тис. грн. 

1.2. За рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт приміщень будівлі по вул. Небесної 

Сотні, 6 – 150,0 тис. грн., капітальний ремонт приміщень цокольного поверху  

будівлі по пл. Жупанатська, 3 Б – 100,0 тис. грн., реконструкцію каналізаційної 

мережі Ужгородської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів з 

поглибленим вивченням окремих предметів по вул. Підгірна, 43 – 499,346 тис. грн., 

капітальний ремонт приміщень будівлі УПСЗН по пл. Ш. Петефі, 24 – 195,0 тис. грн. 
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1.3. За рахунок субвенції з обласного бюджету передбачити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт будівлі ДНЗ №21 “Ластовічка” по вул. 

Заньковецької, 87а – 230,0 тис. грн. та збільшити обсяг фінансування на  

капітальний ремонт системи опалення ДНЗ №42 по вул. Легоцького, 19 – 

400,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі Ужгородської класичної гімназії 

по вул. 8-го Березня,44 – 400,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі та 

фасаду будівлі АЗПСМ №7 по  вул. Капушанській – 200,0 тис. грн. (рішення 

шостої сесії Закарпатської обласної ради VII скликання 16.02.2017 “Про 

внесення змін до рішення обласної ради від 22.12.2016 № 617 “Про обласний 

бюджет на 2017 рік”). 

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 № 606 «Про зміни 

до бюджету міста на 2017 рік». 

ВИРІШИЛИ: Доповнити проекту рішення пунктами наступного змісту: 

Затвердити спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції, що 

склався на початок 2017 року за головними розпорядниками коштів міського 

бюджету  у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами 

згідно з додатком 8.  

 Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2017 

рік за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету за головними 

розпорядниками коштів міського бюджету у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 9. 

Затвердити перелік об’єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 

2017 році фінансуються за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету 

згідно з додатком 10. 

Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 

2017 рік по медичній субвенції з державного бюджету за головними 

розпорядниками коштів міського бюджету у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 11. 

Збільшити бюджетні призначення управлінню освіти за рахунок 

залишку освітньої субвенції, як кошти передані із загального фонду до 

спеціального фонду бюджету розвитку, по КТПКВКМБ 1011020 " Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами" в сумі 889 345,20 грн. на  оснащення 

загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих 

та математичних предметів (спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) I – III 

ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, гімназій 

(гімназій-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-

інтернатів) та опорних закладів) засобами навчання, у тому числі кабінетами 

фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними 

комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження 

енергозберігаючих технологій. 
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За рахунок залишку коштів загального фонду збільшуються 

бюджетні призначення головним розпорядникам коштів всього в сумі  2 684 

046 грн., з них: 

за рахунок коштів переданих із загального фонду до спеціального 

фонду бюджету розвитку в сумі 1 394 346 грн., а саме: 

управлінню капітального будівництва  

по КТПКВКМБ 4716330 "Проведення невідкладних відновлювальних 

робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів" в 

сумі 499 346 грн. на "Реконструкцію каналізаційної мережі Ужгородської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим 

вивченням окремих предметів по вул. Підгірна,43". 

по КТПКВКМБ 4716310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території» всього в сумі 595 000 грн. з них: 

 капітальні видатки в сумі 445 000 грн.; 

Рекультивація території існуючого сміттєзвалища  в с. Барвінок 

Ужгородського району  ІІ - га черга – будівництво в сумі 150 000 грн. 

виконкому 

по КТПКВКМБ 0316421 «Збереження розвиток, реконструкція та 

реставрація пам'яток історії та культури» в сумі 300 000 грн. на «Реставрацію 

пам'ятки архітектури національного значення "Амбар та винний льох XVIII 

ст." в м. Ужгород по вул. Ракоці,2» по Комплексній Програма відновлення 

історичного центру м. Ужгород  на 2017-2020 роки. 

По загальному фонду департаменту міського господарства в сумі                          

1 289 700 грн. по КТПКВКМБ 4016030 «Фінансова підтримка об'єктів 

житлово-комунального господарства» по Програмі фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2016-2017 роки. 

В додатку 4 до проекту рішення «Про зміни до бюджету міста на 2017 

рік» по управлінню капітального будівництва змінити назву об’єкта: 

з 

 "Рекультивація полігону ТПВ  в  с. Барвінок Ужгородського району – 

будівництво (виготовлення проектно-кошторисної документації) " 

на 

"Рекультивація території існуючого сміттєзвалища  в с. Барвінок 

Ужгородського району  ІІ - га черга – будівництво". 

Враховуючи рішення шостої сесії Закарпатської обласної ради VII 

скликання 16.02.2017 № 665 "Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 22.12.2016 № 617 "Про обласний бюджет на 2017 рік"; 

Збільшити обсяг доходів бюджету м.Ужгород на 2017 рік на загальну 

суму 3 476 600 грн., в т.ч.: 

- «Інші субвенції» по КБК 41035000 на суму 1 288 700  грн.; 

- «Медична субвенція» по КБК 41034200 на суму 2 187 900 грн. 

За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету збільшити бюджетні 

призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету всього в 

сумі  1 288 700  грн., з них: 

 по бюджету розвитку управлінню капітального будівництва всього в 

сумі 1 230 000 грн., з них: 
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по КТПКВКМБ 4711010 «Дошкільна освiта» в сумі 630 000 

грн., в т.ч. на «Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ №42 по 

вул.Легоцького,19» в сумі 400 000 грн.; на «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ 

№21 "Ластовічка" по вул.Заньковецької,87/а» в сумі 230 000 грн.; 

по КТПКВКМБ 4711020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» в сумі 400 000 грн. на «Капітальний ремонт покрівлі 

Ужгородської класичної гімназії по вул.8-го Березня,44»; 

по КТПКВКМБ 4712180 «Первинна медична допомога населенню» в 

сумі 200 000 грн. на «Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі АЗПСМ 

№7 по вул. Капушанській»; 

по загальному фонду в сумі 58 700 грн. управлінню праці та 

соціального захисту населення по КТПКВКМБ 1513182 «Компенсацiйнi 

виплати iнвалiдам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, 

мотоколясок і на транспортне обслуговування» 

За рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету 

збільшити бюджетні призначення головному розпоряднику відділ охорони 

здоров'я на 2 187 900 грн. по КПКВК 1412214 "Забезпечення  

централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий 

діабет".  

Назву додатка 5 "Перелік місцевих (регіональних) програм, по яких 

вносяться зміни у фінансування в 2017 році за рахунок коштів бюджету м. 

Ужгород"  доповнити словами "та субвенцій з державного і обласного 

бюджетів". 

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

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

18.  СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 607 «Звіт про 

виконання бюджету міста за 2016 рік». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

19.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 608 «Про 

передачу приміщення у користування». 

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 № 609 «Про 

передачу об’єкта». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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21.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 610 

«Про передачу об’єкта». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

22.  СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення № 611 «Про зміни 

до Положення про залучення коштів фізичних та юридичних осіб на 

розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури міста». 

ВИСТУПИЛИ: Андріїв Б.Є. просив збільшити розмір коштів фізичних та 

юридичних осіб на розвиток інженерно – транспортної та соціальної 

інфраструктури міста». 

 Фрінт С.Л. висловився проти запропонованого збільшення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

23.  СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення № 612 «Про 

внесення доповнень до рішення ІХ сесії міської ради V скликання від 21 

березня 2008 р. № 654». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

24.  СЛУХАЛИ: Воловар М.В. представила проект рішення № 613 «Про 

затвердження структури апарату ради та виконавчих органів ради, їх 

загальної штатної чисельності». Просила підтримати наступні зауваження: 

1. Пункти 3.1.1., 3.2.1 і Пункт 4 проекту рішення вилучити; 

2. Пункт 3.2. Утворити: проекту рішення доповнити пунктом «Відділ 

взаємодії з правоохоронними органами та запобігання і протидії 

корупції»; 

3. Пункт 2 проекту рішення викласти в наступній редакції: «Затвердити 

чисельність апарату та виконавчих органів Ужгородської міської ради 

у кількості 300 штатних одиниць»; 

4. Пункт 3.3. проекту рішення доповнити наступним підпунктом:«- відділ 

кадрової роботи, нагород та спецроботи на служба персоналу та 

спецроботи»; 

5. У Пункті 3.4. проекту рішення вилучити підпункт «відділ кадрової 

роботи, нагород та спецроботи»; 

6. У Додатку 1 проекту рішення у назві «Структура та загальна 

чисельність апарату міської ради і виконавчих органів» вилучити слова 

«та загальна чисельність»; 

7. У Додатку 1 проекту рішення у частині ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ назву 

посади «Заступник міського голови, керуючий справами виконкому» 

замінити на «Керуючий справами виконкому»; 

8. У Додатку 1 проекту рішення у частині ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ назву 

«Відділ кадрової роботи, нагород та спецроботи» замінити на «Служба 

персоналу та спецроботи»; 



 10 

9. Додаток 1 проекту рішення у частині ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ 

доповнити текстом наступного змісту: «Відділ взаємодії з 

правоохоронними органами та запобігання і протидії корупції»; 

    10. Додаток 2 проекту рішення вилучити. 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. просив доповідача вказати у додатку до 

проекту рішення кількість штатних одиниць в кожному структурному 

підрозділі. 

ВИРІШИЛИ: 1. До сесії надати депутатам додаток 1 до проекту рішення із 

зазначенням кількості  штатних одиниць в кожному структурному підрозділі. 

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

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 614 «Про зміни до рішення ХLІV 

сесії міської ради ІV скликання від 16.09.2005 № 646». 

ВИРІШИЛИ: Відхилити проект рішення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

11.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 615 «Про звернення депутатів». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

12.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 577 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії        В.Гомонай 


