
ПРОТОКОЛ № 71 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 18.07.2017          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Гомонай В.В. – голова комісії;  

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Ковальський А.В. – секретар комісії; 

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

ВІДСУТНІ:  

Химинець В.В., Щадей В.І. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Пекар В.І. – заст. начальника управління правового забезпечення. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

І. Обговорення проектів рішень другого пленарного засідання чергової ХІV 

сесії міської ради. 

ІІ. Про листи Головного управління державної міграційної служби України в 

Закарпатській області від 04.07.2017 № 9075 та № 916. 

 

1. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 744 «Про 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.» 

ВИСТУПИЛИ: Пекар В.І. у зв’язку із ухвалою Львівського апеляційного 

суду від 29.06.2017 , якою скасований генеральний план м. Ужгорода та план 

зонування території м. Ужгорода, надав пояснення щодо юридичних аспектів 

при розгляді проектів рішень другого пленарного засідання ХІV сесії міської 

ради. 

 Чепкий О.О. доповнив коментар Пекаря В.І. 

 Гомонай В.В., Ковальський А.В. запропонували свої зауваження до 

проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ:1. Пункти 1.2, 1.11, 1.12, 1.13 зняти на довичення. 

2.В пунктах 1.4 - 1.7 відмовити у задоволенні клопотань, оскільки земельні 

ділянки перебувають в користуванні інших громадян. 

3. В пунктах 1.42 – 1.47 рекомендувати надати земельну ділянку площею 

0,0015 га під плямою гаража. 

4. В пунктах 1.50, 1.121 відмовити у задоволенні клопотань у зв’язку із 

недоцільністю використання земельної ділянки за вказаним у заяві 

призначенням. 

5. Пункт 4 вилучити з проекту рішення та зняти з розгляду.  

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

урахуванням критичних зауважень та постанови Львівського апеляційного 

адміністративного суду від 29.06.2017 № 876/4696/17. 



 2 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 745 «Про 

надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії з 

урахуванням постанови Львівського апеляційного адміністративного суду від 

29.06.2017 № 876/4696/17. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 746 «Про 

надання дозволів на складання технічної документації щодо встановлення 

меж земельної ділянки натурі (на місцевості).» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії з 

урахуванням постанови Львівського апеляційного адміністративного суду від 

29.06.2017 № 876/4696/17. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 747 «Про 

поновлення та припинення дії договорів оренди земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії з 

урахуванням постанови Львівського апеляційного адміністративного суду від 

29.06.2017 № 876/4696/17. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 748 «Про 

надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії з 

урахуванням постанови Львівського апеляційного адміністративного суду від 

29.06.2017 № 876/4696/17. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 749 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (гр. Галушка Л.А.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії з 

урахуванням постанови Львівського апеляційного адміністративного суду від 

29.06.2017 № 876/4696/17. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 750 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (гр. Феєр В.І.) 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії з 

урахуванням постанови Львівського апеляційного адміністративного суду від 

29.06.2017 № 876/4696/17. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 751/700 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (гр. Мелкумян А.С.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії з 

урахуванням постанови Львівського апеляційного адміністративного суду від 

29.06.2017 № 876/4696/17. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 752 «Про 

зміни та скасування рішень міської ради.» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії з 

урахуванням постанови Львівського апеляційного адміністративного суду від 

29.06.2017 № 876/4696/17. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 753 «Про 

зміни до Програми розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017 – 2019 

роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

11. СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 741 «Про зміни до персонального 

складу постійних комісій Ужгородської міської ради VII скликання.» 

ВИСТУПИЛИ: Ковальський А.В. запропонував зменшити кількість 

постійних комісій до чотирьох, об’єднавши  постійну комісію з питань 

освіти, культури..  з постійною комісією з питань Регламенту.., викласти 

назву комісії у новій редакції: «постійна комісії з гуманітарних питань, 

Регламенту та депутатської етики» та збільшити максимальну кількість 

депутатів у постійних комісії до 9 осіб. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Гомонай В.В. ознайомив присутніх із листами Головного 

управління державної міграційної служби України в Закарпатській області 

від 04.07.2017 № 9075 та № 916 щодо виділення з міського бюджету коштів 

для закупівлі необхідного обладнання та розроблений проект цільової 

програми «Про підвищення рівня обслуговування та якості надання послуг з 

оформлення документів, що дають право виїзду за кордон громадян України 
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на 2017 рік». Звернув увагу, що, відповідно до Програми, загальний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми складає 600 тис. 

грн.  

 Поінформував присутніх про результати розгляду клопотань 

департаментом фінансів та бюджетної політики ( від 17.07.2017 № 

1365/30/02-18). Відповідно до п. 1 ч. 21 ст. 91 Бюджетного кодексу «Видатки 

місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» 

встановлено, що з міського бюджету можуть проводитися видатки на інші 

програми, які можуть затверджуватися відповідною радою згідно із законом. 

  Разом з тим ст. 85 Бюджетного кодексу України забороняє планувати 

та здійснювати видатки, не віднесені до місцевих бюджетів, а також 

проводити впродовж бюджетного періоду  видатки на функціонування 

бюджетних установ одночасно з різних бюджетів, крім видатків, коли такі 

видатки здійснюються за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або 

перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за 

умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями 

видатків протягом року на будь – яку дату після затвердження відповідної 

Програми на сесії міської ради. Враховуючи вищевказане та норми 

бюджетного законодавства, департамент фінансів  вважає, що виділення 

коштів з бюджету міста, навіть при наявності затвердженої відповідно до 

чинного законодавства міської програми, можливе при забезпеченні всіх 

вимог ст. 85 Бюджетного кодексу України. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію департаменту фінансів та доручити 

департаменту фінансів і бюджетної політики, за наслідками розгляду 

клопотань постійною комісією, підготувати відповідь Головному управлінню 

державної міграційної служби України в Закарпатській області. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії        В.Гомонай 

 

 

Секретар комісії        А.Ковальський 


