
ПРОТОКОЛ №  110 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 19.06.2018          м. Ужгород  

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії;  

Ковальський А.В. – секретар комісії;  

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Гомонай В.В., Щадей В.І., Химинець В.В., Мандич Ю.В. – члени комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Кенс О.Ю. –  заступник директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики, начальник відділу планування  та аналізу доходів бюджету; 

Граб Г.Я. – заступник директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики, начальник відділу бюджету; 

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського господарства; 

Яцків О.І. – заступник директора департаменту міського господарства; 

Пекар В.І. – начальник управління правового забезпечення; 

Воловар Р.І. – заступник начальника відділу спорту сім’ї та молоді, 

управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді; 

Тарахонич В.Ю. – начальник відділу міжнародних грантових програм та 

інновацій; 

Воловар М.В. – начальник служби персоналу та спецроботи; 

Решетар В.В. – начальник відділу охорони здоров’я; 

Гибало Л.В. – начальник УКДСУ у м. Ужгород Закарпатської області; 

Габор А.А. – секретар Ужгородської міської ради; 

Турховська А.І. – начальник відділу бухгалтерського обліку міської ради та 

виконкому; 

Савко М.В. – заступник начальника управління капітального будівництва, 

головний інженер;  

Травіна О.В. – начальник управління економіки та стратегічного планування; 

Гулько В.В.  – головний спеціаліст відділу економічного розвитку, аналізу та 

стратегічного планування, управління економіки та стратегічного 

планування. 

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

Квіт В.І. – заступник начальника управління містобудування та архітектури; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про усне звернення мешканців будинку за адресою Проспект Свободи, 20 

щодо проведення капітального ремонту даху будинку. 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 18.06.2018 р. 

№269/26/04-10. 

III. Обговорення проектів рішень чергової ХХІV сесії міської ради VІІ 

скликання. 

IV. Про лист навчально – виховного комплексу «Гармонія» Ужгородської 

міської ради Закарпатської області 17.05.2018 №01-16/683. 
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I. Про усне звернення мешканців будинку за адресою Проспект Свободи, 20 

щодо проведення капітального ремонту даху будинку. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду даного питання після перевиконання 

бюджету. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

ІІ. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 18.06.2018 р. 

№269/26/04-10. 

СЛУХАЛИ: Граб Г.Я.  ознайомила присутніх із реєстром листів головних 

розпорядників коштів, щодо внесення змін до бюджету міста на 2018 рік.  

(додаються)  

ВИСТУПИЛИ: Турховська А.І., Бабидорич В.І. Савко М.В., Біксей А.Б.  

доповіли про потребу у коштах відповідно до листів.   

1. Ужгородська міська рада: 

1.1. лист № 07-28/147 від 07.06.2018 року. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської 

ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2. Виконком: 

2.1. лист 07.06.2018 №07-28/148. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської 

ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3. Департамент міського господарства: 

3.1. лист 08.06.2018 № 2/07-12 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської 

ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4. Управління капітального будівництва: 

4.1. лист 08.06.2018 № 07/28-147 

4.2. лист 08.06.2018 № 28.01-11/146 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів та бюджетної політики разом з управлінням 

економіки та стратегічного планування винести питання на розгляд чергової 

сесії міської ради.  
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За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

5. Управління освіти: 

5.1.  повідомлення Державної казначейської служби України № 29 від 

11.06.2018 р., лист 01-14/471 від 12.06.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської 

ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6. Департамент праці та соціального захисту населення: 

6.1. лист 15.06.2018р. № 35.02-34/1675 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської 

ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

III. Про обговорення проектів рішень чергової ХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання. 

 

1. СЛУХАЛИ: Гибало Л.В. представила проект рішення № 1123 «Про 

програму співпраці Ужгородської міської ради та управління Державної 

казначейської служби України у м. Ужгороді Закарпатської області в сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2018 – 2020 роки». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2. СЛУХАЛИ: Кенс О.Ю. представила проект рішення № 1115 «Звіт про 

виконання бюджету м. Ужгород за січень – березень 2018 року». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3. СЛУХАЛИ: Кенс О.Ю. представила проект рішення № 1116 «Про місцеві 

податки та збори». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. В п.4 проекту рішення «Про місцеві податки та збори» слова «пункти 1-5 

рішення ХХVІІ сесії міської ради VІ скликання 09.07.2015 р. №1747» 



 4 

замінити на «пункти 1-4 рішення ХХVІІ сесії міської ради VІ скликання 

09.07.2015 р. №1747». 

2. Класифікацію будівель та споруд код 11 «Будівлі житлові» додатку 

«Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 

м.Ужгород» положення про податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, доповнити найменуванням «Квартири» зі ставкою 

податку, зазначеною для житлових будівель. 

3. В положенні про плату за землю (земельний податок) у м.Ужгород 

вилучити п.11 «Земельний податок за земельні ділянки, надані 

підприємствам комунальної власності міста, справляється у розмірі 10 

відсотків податку, обчисленого згідно з додатком до Положення». 

4. В п.4 до Положення про порядок сплати збору за місця для паркування 

транспортних засобів до бюджету м.Ужгород, замінити число «0,03» на 

«0,05». 

5. В додатку  до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, у м.Ужгород (Ставки податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки): 

– розмір ставки по житловій нерухомості в розмірі 0,30% замінити на 

0,50% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

звітного (податкового) року; 

– розмір ставок по нежитловій нерухомості в розмірі 0,30% для 

периферійної зони замінити на 0,75 %, для серединної зони 0,40% замінити 

на 1,00% та для центральної зони 0,50% на 1,25% розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) 

року. 

За це рішення голосували: 

    "ЗА" – 6 

"Утримався" – 1 

 

4. СЛУХАЛИ: Кенс О.Ю.. представила проект рішення № 1117 «Про 

надання пільги. (Державна прикордонна служба)». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з наступним критичним зауваженням: 

   В п.1 проекту рішення дату 01.06.2018р. замінити на 01.07.2018р.  

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

5. СЛУХАЛИ: Кенс О.Ю.. представила проект рішення № 1118 «Про зміни 

до рішення міської ради 09.07.2015 № 1747 «Про справляння в м. Ужгород 

місцевих податків і зборів». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

 

За це рішення голосували: 
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"ЗА" – 6 

"Не голосував" – 1 

 

6. СЛУХАЛИ: Кенс О.Ю. представила проект рішення № 1119 «Про зміни 

до рішень міської ради від 03.06.2011 № 178, від 09.12.2011 № 332. 

(Положення про цільовий фонд)». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 6 

"Не голосував" – 1 

 

7. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 1120 «Про 

створення житлового фонду соціального призначення». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

  

8. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 1121 «Про надання 

грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям міста.».  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

   1. П.1.7  викласти в наступній редакції: « п. 1.7 Гр. Змійовській 

Степанії Томівні, 1971 року народження, мешканці м. Ужгород, вул. 

*********, багатодітна сім’я, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків **********) на вирішення соціально-побутових питань у 

сумі 5000,00 грн.» 

2. П.1.41 викласти в наступній редакції: « п. 1.41 Гр. Шевчуку 

Володимиру Володимировичу, 1972 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ********** ( реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********) на лікування  дружини у сумі 23500,00 грн.» 

3. П.1.42 викласти в наступній редакції: « п. 1.42 Гр. Юришинець 

Василю Юрійовичу, 1963 року народження, який зареєстрований в 

Тячівському районі, с. Терново, вул. *********, але фактично проживає в м. 

Ужгород, вул. **********,                       ( реєстраційний номер облікової 

картки платника податків **********) на лікування дружини у сумі 9000,00 

грн., як виняток ». 

4. Доповнити  проект рішення наступними пунктами: 

« П.1.45 Гр. Куриленко Василю Федоровичу, 1956 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. ********** ( реєстраційний номер облікової 

картки ********** ) пенсіонер по віку, хворіє на кардіосклероз 

постінфарктний, гіпертонічну хворобу ІІІ ступеню, потребує допомогу на 

лікування. Надати кошти у сумі 2000 грн.»; 
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« П.1.46 Гр. Потаповій Марії Андріївні, 1928 року народження, 

мешканці м. Ужгород, *********** ( реєстраційний номер облікової картки 

***********) пенсіонер по віку, на вирішення соціально-побутових питань. 

Надати кошти у сумі 2000 грн.» 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 1122 «Про зміни 

до рішень сесії».  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Додатки до Програми 2,3 доповнити "Завданням 3" а саме: 

«Відшкодування заборгованості перед перевізниками за надані пільгові 

перевезення підприємствами автомобільного транспорту за 2015 рік» (ПП 

Стегура Я.М., 31966,49 грн.). 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4.  СЛУХАЛИ: Штефуца В.О. представив проект рішення № 1124 «Про 

зміни до Програми підтримки підрозділів УСБУ в Закарпатській області на 

2018 – 2020 роки». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

5. СЛУХАЛИ: Тарахонич В.Ю. представила проект рішення № 1125 «Про 

зміни до Програми розвитку транскордонного співробітництва та підтримки 

імплементації проектів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 

2018 – 2022 роки». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії . 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6. СЛУХАЛИ: Воловар Р.І. представив проект рішення № 1126 «Про зміни 

до рішення ІХ сесії міської ради VІІ скликання міської ради VІІ скликання 22 

грудня 2016 року № 501». (Програма відпочинку та оздоровлення дітей). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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7. СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення № 1127 «Про 

зміни до Програми підготовки до продажу земельних ділянок на 2018 – 2020 

роки». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

8. СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення № 1128 «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: 

"ЗА" – одноголосно 

 

9. СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення № 1129 «Про 

зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста 

Ужгород на 2018 – 2020 роки ». 

ВИСТУПИЛИ: Готра В.В. повідомив про наявність конфлікту інтересів у 

вищезазначеному питанні, зауважив, що відповідно до вимог законодавства 

утримується від обговорення та голосування за вказане питання. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 5 

"Утримався" – 1 

"Не голосував" – 1 

 

10. СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення № 1130 «Про 

зміни до Програми капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 

2018 – 2022 роки». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. Внести зміни у додаток 4 до Програми, а саме: завдання 6 викласти у 

наступній редакції відповідно до таблиці: 

 

Завдання 6.  Проведення капітального ремонту електрощитових, мереж 

електроосвітлення житлових будинків ОСББ, ЖБК 

 вул. Перемоги, 157 (ОСББ 

«Восход Новий»), 

 рік забудови - 1987 

178947 143157 

 

 

35790 

 

 

 вул. Благоєва, 9 (ОСББ 

«Самопоміч»,  

122662 98130 

 

24532 
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рік забудови - 1973   

 вул. Панькевича, 77  

(ОСББ «Панькевича 77»,  

рік забудови - 1996 

87500 70000 

 

 

17500 

 

 

 вул. Минайська, 3  (ОСББ 

«Каштан – Минайська 3»,  

рік забудови -  1980 

43750 35000 

 

 

8750 

 

 

 вул. Минайська, 10   

(ОСББ «Минайська 10»),  

рік забудови - 1987 

118750 95000 

 

 

23750 

 

 

 вул. Василя 

Комендаря, 47, рік 

забудови - 1982(ОСББ 

"ЄДНІСТЬ 47,47А") 

70000     56000 14000 

 вул. Василя 

Комендаря, 47а, рік 

забудови - 1982(ОСББ 

"ЄДНІСТЬ 47,47А") 

130000    104000 26000 

 вул. Перемоги, 149, 

рік забудови - 1986 (ОСББ 

«Капушанська 149») 

222500   178000 44500 

 Всього: 974109 779287 194822 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

11.  СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення № 1131 «Про 

зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 2018 – 2022 роки ». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. п.1.1 проекту рішення викласти в новій редакції: «1.1. Викласти Додатки 

2,3,4,6 до Програми в новій редакції згідно з додатками 1,2,3,4.». 

2. У Додатку 6 до Програми здійснити перерозподіл обсягу фінансування 

згідно з даними таблиці: 

       тис. грн. 

Реконструкція об'єктів благоустрою   

пл. Поштова -228 588,00  

Виготовлення проектно-кошторисної документації та 

проведення експертизи на капітальний ремонт об'єктів 

благоустрою 828 588,00  

Виготовлення проектно-кошторисної документації та 

проведення експертизи на реконструкцію об'єктів 

благоустрою -300 000,00  

Виготовлення проектно-кошторисної документації та 

проведення експертизи на капітальний ремонт доріг 400 000,00  
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Виготовлення проектно-кошторисної документації та 

проведення експертизи на реконструкцію мостів та доріг -500 000,00  

 
Та збільшити обсяг фінансування на 200,00 тис. грн. за рахунок зменшення 

бюджетних призначень по наступних Програмах: 

 

Програма реконструкції та капітального ремонту мережі 

зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки   

пл. Поштова -100 000,00  

Комплексна Програма відновлення історичного центру м. 

Ужгорода на 2017-2020 роки   

Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення 

експертизи на реконструкцію пл. Фенцика, пл. Театральна -100 000,00  

 

3. Враховуючи вищенаведені зміни викласти додаток 6 до Програми в 

новій редакції (додається) 
                                                       Додаток 4 

                                                                                                до рішення _____сесії VІІ 

скликання 

                                                                                          __________________ № _________                                                                        

                                                                      

                                                                         Додаток 6 до Програми 

 

Необхідні обсяги фінансування першочергових заходів на капітальний ремонт 

об'єктів благоустрою на 2018 рік 

 
№ Найменування заходів Міський 

бюджет 

Державний 

бюджет 

Обсяг 

видатків на 

2018 рік 

  
Капітальні видатки на об'єкти 

благоустрою 64 857,477  1 339,903  66 197,380  

1 Реконструкція міських шляхів 8 389,634  1 100,000  9 489,634  

  Реконструкція пл. Кирпи 2 038,580   2 038,580 

  

Реконструкція перехрестя вулиць 

Перемоги-Легоцького з влаштуванням 

кругового руху  449,544 

       

1 100,000 1 549,544 

  
Реконструкція вул. Можайського (8 

Березня - Минайська) 5 901,510    5 901,510 

2 Реконструкція об’єктів благоустрою. 2 000,000 0,000 2 000,000 

 Реконструкція пл. Поштова 2 000,000  2 000,000 

3 Капітальний ремонт міських шляхів 33 362,455 0,00  33 362,455 

  Капітальний ремонт вул. Стефаника 1 090,254    1 090,254 

  

Капітальний ремонт вул. Підградська 

(від перехрестя вул. Фединця до 

перехрестя вул. Шумна) 696,968    696,968 

  
Капітальний ремонт перехрестя вул. 

Минайська-Можайського з 1 392,530    1 392,530 
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влаштуванням світлофорного об’єкту 

  
Капітальний ремонт покриття пл. 

Ш.Петефі 3 000,000    3 000,000 

  Капітальний ремонт вул. Борканюка 893,087    893,087 

  Капітальний ремонт вул. Шумна 8 500,000    8 500,000 

  

Капітальний ремонт вул. Заньковецької  

(від перехрестя вул. Грушевського до 

перехрестя вул. Легоцького) 8 581,962    8 581,962 

  
Капітальний ремонт вул. Перемоги (від             

вул. Легоцького до с. Сторожниця) 4 127,654    4 127,654 

  

Капітальний ремонт вул. Перемоги (від     

перехрестя пр. Свободи до перехрестя        

вул. Легоцького) 4 000,000    4 000,000 

  Капітальний ремонт вул. Львівська 1080,000    1080,000 

4 Капітальний ремонт тротуарів 11 876,692  239,903  12 116,595  

  
Капітальний ремонт пішохідної зони пл. 

Ш. Петефі                 6 294,122    6 294,122 

 вул.Бородіна-Минайська 298,000  298,000 

  пр. Свободи  7,200  239,903  247,103 

  вул. Гагаріна 2 316,000    2 316,000 

  пл. Поштова 414,057    414,057 

  пл. Корятовича 2 547,313    2 547,313 

5 
Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних територій 2 907,108  0,000  2 907,108 

  вул. Легоцького,10 273,874    273,874 

  вул. Легоцького,9, 11, 13 1 530,000    1 530,000 

  вул. Перемоги, 132 297,821    297,821 

  вул. Міцкевича,9 295,213    295,213 

  
вул. Котовського,19,вул. 

Щедріна,36/17,38,38а, вул. Осипенка,16 510,200    510,200 

6 Капітальний ремонт зупинок 

громадського транспорту 500,000    500,000 

7 
Капітальний ремонт зелених 

насаджень 1 500,000    1 500,000 

8 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації та проведення 

експертизи на капітальний ремонт 

об'єктів благоустрою 1 328,588    1 328,588 

9 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації та проведення 

експертизи на капітальний ремонт 

доріг 1 800,000    1 800,000 

10 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації та проведення 

експертизи на реконструкцію мостів 

та доріг 500,000    500,000 
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11 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації та проведення 

експертизи на реконструкцію об'єктів 

благоустрою 100,000    100,000 

12 
Капітальний ремонт світлофорних 

об'єктів 298,000    298,000 

13 Капітальний ремонт дорожніх знаків 295,000    295,000 

 

Крім того здійснити перерозподіл обсягу фінансування в розрізі статей 

без змін до бюджету та Програми благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 

роки», а саме: 

 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

12.  СЛУХАЛИ: Гулько В.В. представила проект рішення № 1132 «Про зміни 

до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік ». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями:  

1. У додатку 2 “Показники будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів на 

2018 рік”: 

1.1. Передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт покрівлі-

будівлі по вул. Мукачівська №17 – 170,0 тис. грн., капітальний ремонт 

покрівлі будівлі “Інклюзивно-ресурсний центр №1” по вул. 8-го Березня, 46А 

(виготовлення проектно-кошторисної документації) – 50,0 тис. грн., 

капітальний ремонт карнизу покрівлі будівлі "Ужгородської спеціалізованої 

школи I-III ст. №5 із поглибленим вивченням іноземних мов" по 

пл.Ш.Петефі,36 – 94,0 тис. грн., будівництво зовнішнього електропостачання 

електроустановок "Винних Льохів" по вул. Ф. Ракоці, 2 – 300,0 тис. грн., 

збільшити обсяг фінансування на будівництво навісу для зберігання дров 

котельні ДНЗ №1 по вул. М.Вовчка – 95,0 тис. грн., капітальний ремонт 

Види робіт відповідно до Програми  

К
о
д

 з
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ід

н
о
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К
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В

 (
д
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х
 

к
о
ш

т
ів

) 

Бюджетні 

призначення 

на 2018 рік  

Зміни 

План з 

врахуванням 

змін 

1 2 3 4 5 

Нанесення горизонтальної розмітки 2240 1 461 200,00  -1 061 500,00  399 700,00  

Послуги з прочищення зливоприймальної 

каналізації вулиць міста 
2240 

0,00  +191 000,00  191 000,00  

Поточний ремонт міських шляхів 2240 5 092 400,00  +870 500,00  5 962 900,00  

Загальний фонд 2240 6 553 600,00  0,00  6 553 600,00  
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зовнішньої водопровідної мережі для котельні Ужгородської спеціалізованої 

ЗОШ №2 по вул. Підгірній – 20,0 тис. грн., капітальний ремонт системи 

водопостачання та каналізації Лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка –                        

115,0 тис. грн. та зменшити обсяг фінансування по реконструкції водогону                   

D-325 мм по вул. Шумній від вул. Другетів до прохідної ФМК та по вул. Анкудінова 

від ФМК до транспортного мосту – 250,0 тис. грн., капітальному ремонту покрівлі 

будівлі по пл. Жупанатська, 3 літера“В” – 159,2 тис. грн., реконструкції приміщень 

першого поверху під ЦНАП будівлі по пл. Поштовій, 3 – 60,0 тис. грн., 

будівництву водовідведення побутових стоків в м-ні «Дравці» –                          

100,0 тис. грн., капітальному ремонту фасаду (заміна вікон та дверей) НВК 

"Первоцвіт" по вул. Ак. Корольова – 84,4 тис. грн., капітальному ремонту 

будівлі ЗОШ I-III ст. №6 по вул. Одеській, 15 – 37,1 тис. грн., капітальному 

ремонту фасаду та благоустрою території будівлі “Інклюзивно-ресурсний 

центр №1” по вул. 8-го Березня, 46 А – 49,7 тис. грн., спортивному 

майданчику для міні- футболу зі штучним покриттям в загальноосвітній 

школі №8 по вул. Академіка Корольова,4 м. Ужгород-будівництво –                     

50,0 тис. грн., капітальному ремонту центрального стерилізаційного 

відділення ЦМКЛ по вул. Грибоєдова – 150,0 тис. грн. (кошти міського 

бюджету). 

1.2. Назву об'єкта: "Капітальний ремонт коридорів та сходових кліток 

адмінбудівлі по пл. Поштовій, 3" викласти в новій редакції: " Капітальний 

ремонт коридорів адмінбудівлі по пл. Поштовій, 3" без зміни обсягу 

фінансування. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

13. СЛУХАЛИ: Граб Г.Я. представила проект рішення № 1133 «Про зміни до 

бюджету міста на 2018 рік.». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями:  

 

1. Преамбулу проекту рішення доповнити словами наступного змісту  

«…розпорядження голови Закарпатської обласної адміністрації від 

22.05.2018 № 321 "Про перерозподіл обсягів субвенції», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 р. № 372-р «Про інвестиційні 

програми і проекти регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись у 

2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», 

висновок  про  обсяги залишків коштів міського бюджету № 233/26/02-18 

від 04.06.2018 р., повідомлення Державної казначейської служби України № 

29 від 11.06.2018 р. «Про зміни до річного розпису асигнувань державного 

бюджету (міжбюджетні трансферти) на 2018 рік». 

 

2. Текст проекту рішення доповнити наступними пунктами: 
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«2.  Затвердити зміни до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 

2018 рік згідно з додатком 1. 

3. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 

2018 рік по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  за 

головними розпорядниками коштів міського бюджету у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з 

додатком 2. 

4. Затвердити перерозподіл видатків бюджету м. Ужгород на 2018 рік 

за   головними розпорядниками коштів міського бюджету у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з 

додатком 3. 

5. Затвердити зміни капітальних видатків та переліку об’єктів по 

бюджету розвитку, видатки по яких у 2018 році змінюються згідно з 

додатком 4. 

6. Затвердити зміни до фінансування бюджету м. Ужгород на 2018 рік 

згідно з додатком 5. 

7.  Затвердити перелік місцевих (регіональних) програм, по яких 

вносяться зміни у фінансування в 2018 році за рахунок коштів 

бюджету м. Ужгород та субвенцій з державного та обласного 

бюджетів, згідно з додатком 6. 

8. Затвердити спрямування частини залишку коштів загального фонду, 

що склався на початок 2018 року за головними розпорядниками коштів 

міського бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними 

програмами згідно з додатком 7. 

9. Затвердити перелік об'єктів, що фінансуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку, на які виділяються кошти 

співфінансування  з міського бюджету у 2018 році згідно з додатком 8. 

10. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 

2018 рік за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази 

професійно-технічних навчальних закладів за головними 

розпорядниками коштів міського бюджету у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 9. 

11. Зменшити обсяг резервного фонду міського бюджету у 2018 році 

на 359 800 грн.». 

 

3. Пункт 2 проекту рішення  вважати пунктом 12. 

 

4. Збільшити на 24 000 000 грн. обсяг трансфертів загального фонду бюджету 

міста (код 41050100 „Субвенція з місцевого бюджету 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), управління 

багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету”). 
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Збільшити бюджетні призначень по департаменту праці та 

соціального захисту населення по загальному фонду (поточні видатки) 

всього в сумі 24 000 000 грн., з них: 

в сумі 3 300 000 грн. по коду ТПКВКМБ 0813011 «Надання пільг на 

оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян 

відповідно до законодавства»; 

в сумі 20 700 000 грн. по коду ТПКВКМБ 0813012 «Надання субсидій 

населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг». 

3. Провести перерозподіл бюджетних призначень по департаменту 

праці та соціального захисту населення: 

 по коду ТПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних 

громадах»: 

зменшити видатки споживання загального фонду, в т. ч. комунальні 

послуги та енергоносії в сумі 85 000 грн. ; 

збільшити видатки споживання загального фонду в сумі 40 000 грн. та в 

сумі 45 000 грн. капітальні видатки коштів переданих із загального фонду до 

спеціального фонду бюджету розвитку; 

по коду ТПКВКМБ 0813100 «Надання соціальних та реабілітаційних 

послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю в установах соціального обслуговування» та коду ТПКВКМБ 

0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю»: 

зменшити видатки споживання загального фонду в сумі 160 000 грн.; 

збільшити капітальні видатки коштів переданих із загального фонду до 

спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 160 000 грн. 

6. Провести перерозподіл бюджетних призначень по головному 

розпоряднику управлінню капітального будівництва, а саме: 

зменшити: 

капітальні видатки в сумі 173 600 грн. по коду ТПКВКМБ 1511010 

«Надання дошкільної освіти»; 

капітальні видатки в сумі 330 000 грн. по коду ТПКВКМБ 1517310 

«Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства», з них в сумі 

100 000 грн. по об’єкту «Будівництво водовідведення побутових стоків в 

мікрорайоні «Дравці», в сумі 250 000 грн. по об’єкту «Реконструкція 

водогону D-325 мм по вул. Шумній від вул. Другетів до прохідної ФМК та по 

вул. Анкудінова від ФМК та транспортного мосту», а збільшити в сумі 

20 000 грн. по об’єкту  «Реконструкція каналізаційного колектора по вул. 

Тельмана»; 

капітальні видатки в сумі 60 000 грн. коду ТПКВКМБ 1517330 

«Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури 

комунальної власності» по об’єкту «Реконструкція приміщень першого 

поверху під ЦНАП будівлі по пл. Поштовій, 3». 
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збільшити: 

капітальні видатки в сумі 170 000 грн. коду ТПКВКМБ 1510180 «Інша 

діяльність у сфері державного управління»; 

капітальні видатки в сумі 243 800 грн. коду ТПКВКМБ 1511020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»; 

капітальні видатки в сумі 10 800 грн. коду ТПКВКМБ1516090 «Інша 

діяльність у сфері житлово-комунального господарства»; 

капітальні видатки в сумі 139 000 грн. кодах ТПКВКМБ 1517320 

«Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення» та 1517321 

«Будівництво освітніх установ та закладів», з них: в сумі 90 000 грн. по 

об’єкту «Будівництво навісу для зберігання дров котельні ДНЗ №1 по вул. М. 

Вовчка» та в сумі 94 000 грн. по об’єкту «Реконструкція будівлі ЗОШ №19 І-

ІІІ ст. по вул. Заньковецької», а зменшити в сумі 50 000 грн. по об’єкт  

«Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в 

загальноосвітній школі №8 по вул. Ак. Корольова, 4 м. Ужгород – 

будівництво». 

 

7. Провести перерозподіл бюджетних призначень між головними 

розпорядниками бюджетних коштів: 

зменшити бюджетні призначення виконкому по коштах переданих із 

загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 488 000 

грн. по коду ТПКВКМБ 0217340 «Проектування, реставрація та охорона 

пам'яток архітектури» по об’єкту «Реставрація пам'ятки архітектури 

національного значення «Амбар та винний льох XVIII ст»., охоронний № 

1107, в м. Ужгород по вул. Ракоці,2» по Комплексній програмі відновлення 

історичного центру м. Ужгорода  на 2017-2020 роки; 

збільшити бюджетні призначення загального фонду департаменту 

міського господарства в сумі 188 000  грн. по коду ТПКВКМБ 1210180 

«Інша діяльність у сфері державного управління» 

збільшити бюджетні призначення  управлінню капітального 

будівництва по коштах переданих із загального фонду до спеціального 

фонду бюджету розвитку в сумі 300 000 грн. по коду ТПКВКМБ 1517330 

«Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури 

комунальної власності» по об’єкту «Будівництво зовнішнього 

електропостачання електроустановок «Винних Льохів» по вул. Ф. Ракоці, 2». 

 

 8. По головному розпоряднику департамент фінансів та бюджетної 

політики по  коду ТПКВКМБ 3718700 «Резервний фонд» зменшити обсяг 

резервного фонду міського бюджету  на 359 800 грн. 

 9. По головному розпоряднику управління  містобудування та 

архітектури збільшити бюджетні призначення по коду 1617350 

«Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 
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документації)» по Програмі комплексного забезпечення містобудівною 

документацією міста Ужгород на 200 000 грн. 

 

 10. По головному розпоряднику коштів Ужгородська міська рада 

збільшити бюджетні призначення по ТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад» на 159 800 грн., з них:   видатки  

споживання 109 800 грн., в т.ч. оплата праці 90 000 грн.; капітальні видатки 

розвитку  на 50 000 грн. по коштах переданих із загального фонду до 

спеціального фонду бюджету розвитку (капітальні видатки).  

 11.  По головному розпоряднику департаменту міського 

господарства збільшити бюджетні призначення за рахунок залишку коштів 

загального фонду, що склався на 01.01.2018 р. по коштах переданих із 

загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку (капітальні 

видатки)  в сумі 223 000 грн. по коду ТПКВКМБ 1216010 «Утримання та 

ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства» та 

коду ТПКВКМБ 1216017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією 

об’єктів житлово-комунального господарства» по Програмі капітального 

ремонту житлового фонду  м. Ужгород на 2018-2022 роки. 

 

 12. По головному розпоряднику управління освіти здійснити 

перерозподіл видатків по субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази 

професійно-технічних навчальних закладів, а саме: зменшити на 300 000 грн. 

видатки спеціального фонду бюджету розвитку (капітальні видатки на 

придбання обладнання, матеріалів та устаткування професійно-технічними 

закладами за рахунок субвенції з державного бюджету) та збільшити видатки 

загального фонду (видатки споживання)  на 300 000 грн. 

 

 13. По головному розпоряднику департаменту міського господарства 

провести перерозподіл бюджетних призначень по спеціальному фонду 

бюджету розвитку: 

 зменшити по коду ТПКВКМБ 1217440 «Утримання та розвиток 

транспортної інфраструктури» та по коду ТПКВКМБ 1217442 «Утримання та 

розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури» всього в сумі                     

100 000 грн. по Програмі  благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки, з 

них: капітальні видатки збільшити на 400 000 грн., а виготовлення проектно-

кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію 

мостів та доріг зменшити на 500 000 грн.; 

 збільшити по коду ТПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою 

населених пунктів» всього в сумі 100 000 грн., з них: 

 збільшити на 300 000 грн. по Програмі  благоустрою міста Ужгород 

на 2018-2022 роки, в т. ч. збільшити на 828 588 грн. капітальні видатки та 

зменшити  на 300 000 грн. виготовлення проектно-кошторисної документації 
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та проведення експертизи на реконструкцію об'єктів благоустрою та на 

228 588 грн. реконструкцію пл. Поштова; 

 зменшити капітальні видатки на 100 000 грн. по Програмі 

реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення 

міста Ужгород на 2017-2020 роки; 

 зменшити на 100 000 грн. по Комплексній програмі відновлення 

історичного центру м. Ужгорода  на 2017-2020 роки по виготовленню 

проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на 

реконструкцію пл. Фенцика, пл. Театральна. 

 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 

 

14. СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення № 1134 «Про 

реорганізацію комунального закладу «Ужгородський міський центр 

первинної медико – санітарної допомоги» шляхом перетворення у 

комунальне некомерційне підприємство «Ужгородський міський центр 

первинної медико – санітарної допомоги». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 

 

15.  СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення № 1135 «Про 

створення комунального підприємства «Ужгородська Муніципальна 

Енергосервісна Компанія» Ужгородської міської ради ». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 5 

"Не голосували" – 2 

 

22. СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення № 1136 «Про 

передачу об’єкта». (водопровідна мережа по вул. Погорєлова). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 5 

"Не голосували" – 2 

 

23. СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення № 1137 «Про 

передачу об’єкта». (насосна станція по вул. Антонівській – Анкудінова). 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його ло 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 5 

"Не голосували" – 2 

 

24. СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення № 1138 «Про 

передачу приміщень у користування. (пл. Жупанатська,3)». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 5 

"Не голосували" – 2 

 

25. СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення № 1139 «Про 

зміни до рішень ХХVІІ сесії міської ради VІ скликання 09.04.2015 № 1680, 

27.08.2015 № 1791. (БК «Моноліт»)». 

ВИРІШИЛИ: Відправити проект рішення на довивчення до завершення 

судового розгляду. 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 5 

"Не голосували" – 2 

 

26. СЛУХАЛИ: Квіт В.І. представила проект рішення № 1083 «Про 

затвердження містобудівної документації». (вул. Перемоги, Бобяка, 

Володимирська, Драгоманова). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 

 

27. СЛУХАЛИ: Квіт В.І. представила проект рішення № 1082 «Про 

затвердження містобудівної документації ». ( вул. Електрозаводська, Шумна, 

Другетів, Айвазовського, Панькевича). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 

 

28. СЛУХАЛИ: Квіт В.І. представила проект рішення № 1140 «Про 

затвердження містобудівної документації». (вул. Приладобудівників, Бобяка, 

Перемоги та межа міста). 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 

 

29. СЛУХАЛИ: Квіт В.І. представила проект рішення № 1141 «Про 

затвердження містобудівної документації». (вул. Загорська, Мінська, Теліги 

та Саксаганського). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 

 

 

30. СЛУХАЛИ: Квіт В.І. представила проект рішення № 1142 «Про 

розроблення містобудівної документації». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  5 

"Не голосували" – 2 

 

31. СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення № 1158 «Про викуп 

земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних осіб для суспільних 

потреб». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 

 

 

32. СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення № 1159 «Про зміни до 

рішення І сесії міської ради VІІ скликання 10.03.2016 року № 119. (Про 

затвердження містобудівної документації)». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії.  

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 
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33. СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення № 1160 «Про зміни та 

доповнення до рішення ХVІІ сесії міської ради VІІ скликання 09.11.17 року 

№ 797. (Програма сприяння виконанню рішень судів) ». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями:  

 1. Пункт 1,2 проекту викласти в редакції : 

 «1.2 Додаток 4 пунктами 2,3,4 згідно з додатком 2» 

 2. Таблицю додатку 2 до проекту рішення доповнити пунктами 3,4 

наступного змісту: 

  

№ Найменування заходів Фінансування  

( бюджет міста, грн.) Видатки на організацію виконання 

судових рішень, постанов та 

виконавчих документів 

3 Рішення господарського суду 

Закарпатської області від 21.05.2018 

року по справі №907/30/18 

141617,42 

4 Рішення господарського суду 

Закарпатської області від 21.05.2018 

року по справі №907/24/18 

280991,23 

 Разом: 709806,46 

 

3. Внести відповідні зміни в додатку 3 до проекту. 

 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 

 

34. СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення № 1161 «Про 

реформування друкованого засобу масової інформації «Ужгород» та редакції 

газети «Ужгород». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 

 

35. СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення № 1162 «Про комітет 

місцевого самоврядування «Доманинці» ». 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Готра В.В. поставив пропозицію про підтримку 

проекту рішення на голосування. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 3 

"Утримався "– 1 

    "Рішення не прийнято" 
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36. СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення № 1163 «Про зміни та 

доповнення до рішення І сесії міської ради VІ скликання 26.11.2015 року № 

(повноваження постійної комісії)». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. У проекті рішення та всюди по тексту постійну комісію з соціально 

– економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування 

замінити на постійну комісію з питань законності, Регламенту, 

депутатської етики та регуляторної політики». 

2. Відповідні зміни внести до Положення постійної комісії питань 

законності, Регламенту, депутатської етики та регуляторної політики. 

 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 

 

37. СЛУХАЛИ: Воловар М.В. представила проект рішення № 1164 «Про 

затвердження положень про департамент праці та соціального захисту 

населення Ужгородської міської ради, управління програмного та 

комп’ютерного забезпечення, господарсько – експлуатаційного управління». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 

 

38. СЛУХАЛИ: Воловар М.В. представила проект рішення № 1165 «Про 

зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ скликання 28 лютого 2017 року № 

608». (Про структуру апарату виконкому). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 

 

39. СЛУХАЛИ: Воловар М.В. представила проект рішення № 1166 «Про 

зміни до рішення ХІV сесії міської ради VІІ скликання 13 липня 2017 року № 

726». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 
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40. СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення № 1167 «Про 

підтримку звернення депутатів Фастівської міської ради». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 

 

41. СЛУХАЛИ: Кенс О.Ю. представила проект рішення № 1168 «Про 

залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту 

«Реконструкція системи вуличного освітлення міста Ужгорода ІІ черга» ». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 

 

42. Голова комісії Готра В.В. запропонував пакетом підтримати наступні 

проекти рішень: 

 № 1143 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок ». 

№ 1144 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок». 

розгляду на сесії. 

№ 1145 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок». 

№ 1146 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок». 

№ 1147 «Про надання згоди на складання технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ». 

 

№ 1148 «Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) ». 

№ 1149 «Про поновлення та припинення дії договорів оренди земельних 

ділянок ».  

№ 1150 «Про надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок ». 

№ 1151 «Про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення шляхом викупу». (гр. Попович І.І.) 

№ 1152 «Про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення шляхом викупу». ( гр. Пребуш С.М.) 

№ 1153 «Про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення шляхом викупу». (ТОВ «Оптимакс») 

№ 1154 «Про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення шляхом викупу». (ПП «Пекарня «Дік»)  
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№ 1155 «Про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення шляхом викупу». (ТОВ «ТОР – «Ужгород») 

№ 1156 «Про передачу земельної ділянки». 

№ 1157 «Про зміни та скасування рішень міської ради». 

№ 1169 «Про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення шляхом викупу». 

№ 1170 «Про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення шляхом викупу». 

№ 1171 «Про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення шляхом викупу». 

№ 1172 «Про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення шляхом викупу».  

№ 1173 «Про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення шляхом викупу». 

№ 1174 «Про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення шляхом викупу». 

№ 1175 «Про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення шляхом викупу». 

№ 1176 «Про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення шляхом викупу». 

.№ 1177 «Про зміни до рішення ІІ сесії міської ради VII скликання 14.04.2016 

№ 171». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати їх до розгляду 

на сесії. 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 

 

66. СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення № 1178 «Про 

прийняття коштів субвенції на 2018 рік». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 

 

67. СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення № 1179 «Про 

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

року № 178». (Ніколаєнко А.С.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 
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68. СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення № 1180 «) Про 

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

року № 178». (ФОП Велегіцька Т.Б.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 

 

69. СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І.  представив проект рішення № 1181 «Про 

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

року № 178». (ФОП Вакуленко В.В.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 

 

70. СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І.   представив проект рішення № 1182 «Про 

відчуження тепломереж». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 

 

71. СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І.  представив проект рішення № 1183 «) Про 

списання основних засобів». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 

 

72. СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення № 1184 «Про 

укладення договору дарування майнових прав». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 
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73. СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив членів комісії та присутніх з  проект 

ом рішення № 1185 «Про мораторій на забудову земельних ділянок в межах 

історичного ареалу м. Ужгорода». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 

 

74. СЛУХАЛИ: Гулько В.В. представила проект рішення № 1186 «Про 

затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку і клімату м. 

Ужгород». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 

 

75. СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх членів комісії з проектом 

рішення №____ « Про збільшення розміру статутного капіталу комунального 

підприємства». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 

 

IV. Про лист навчально – виховного комплексу «Гармонія» Ужгородської 

міської ради Закарпатської області 17.05.2018 №01-16/683 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Готра В.В. довів до відома членів комісії та 

присутніх зміст листа, що надійшов від НВК «Гармонія».  

ВИРІШИЛИ: Запропонувати заявнику відповідно до вимог Бюджетного 

законодавства звернутись із відповідним клопотанням через головного 

розпорядника коштів. 

 

За це рішення голосували: 

     "ЗА" –  4 

"Не голосували" – 3 

 

 

Голова комісії        В. Готра 

 

Секретар комісії        А. Ковальський 


