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ПРОТОКОЛ № 19 

 
засідання  постійної  комісії з питань законності, Регламенту та 

депутатської етики 

 
від 24.03.2017 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

        

          

Сюсько Микола Миколайович - голова комісії. 

Богуславський Роман Ярославович - секретар комісії. 

Оксьон Юрій Юрійович; 

Станко Юрій Юрійович; 

Шанта Сергій Іванович – члени комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Ковач М.Ф. – заступник начальника управління праці та 

соціального захисту населення; 

Граб Г.Я. – заступник начальника управління, начальник 

бюджетного відділу фінансового управління; 

Кенс О.Ю. – заступник начальника управління, 

начальник відділу доходів бюджету фінансового 

управління; 

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

господарства; 

Щербанич С.І. – начальник відділу економіки управління 

економіки та підприємництва; 

Юрко А.А. – начальник управління капітального 

будівництва; 

Цап В.В. – заступник начальника управління економіки 

та підприємництва; 

Воловар М.В. – начальник відділу кадрової роботи, 

кадрової роботи та спец роботи; 

Жулинська О.А. – начальник управління правового 

забезпечення; 

Турховська А.І. – начальник відділу бухгалтерського 

обліку; 

Урста М.В. – начальник відділу програмного та 

комп’ютерного забезпечення; 

Кирлик І.К. – головний спеціаліст відділу охорони 

здоров’я; 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Марценишин Ю.І. – начальник управління патрульної 

поліції у м. Ужгороді та Мукачеві; 

Фрінт С.Л. – депутат міської ради; 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

І. Про знайомство із начальником управління патрульної поліції у м. 

Ужгороді та Мукачеві. 
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ІІ. Обговорення проектів рішень чергової ХІІ сесії Ужгородської міської 

ради VІI скликання. 

 

І. Про знайомство із начальником управління патрульної поліції у м. 

Ужгороді та Мукачеві Марценишином Ю.І. 

 

СЛУХАЛИ: Марценишин Ю.І. розповів про роботу управління патрульної 

поліції в м. Ужгороді та Мукачеві, комунікацію громадськості із працівниками 

патрульної поліції, плани з розширення території обслуговування та про 

проблему дефіциту кадрів. Повідомив про оголошення набору на вакантні 

посади у кількості 80 чоловік. Також проінформував членів постійної комісії 

про специфіку роботи патрульних на вулицях міста, накладання штрафів за 

порушення правил дорожнього руху, не правильне паркування транспортних 

засобів тощо та наголосив, що при оформленні протоколів та вивезення 

автомобілів на штрафмайданчик застосовується евакуатор, робота якого займає 

багато часу, а інколи навіть заважає іншим учасникам дорожнього руху. У 

зв’язку із цим запропонував членам комісії вивчити питання закупки міською 

радою евакуатора-маніпулятора для покращення ефективності патрульної 

поліції в роботі із очищення вулиць нашого міста від недобросовісних водіїв та 

порушників правил дорожнього руху. 

 Додатково розповів депутатам про запровадження у м. Мукачево проекту 

«Шкільний патруль» - комплекс сучасних учбових заходів для дітей від 

найменшого до старшого шкільного віку, під час яких вони дізнаються про свої 

права та основи безпечної і законної поведінки, знайомляться з роботою нової 

поліції, вчаться звертатися по допомогу і взаємодіяти з поліцейськими. У ролі 

викладачів виступають безпосередньо патрульні поліцейські. «Шкільних 

офіцерів» відбирають на основі внутрішнього конкурсу й співбесіди та 

закріпляють за певними районами міста, де вони й проводять презентації для 

дітей на запит шкіл. Інтерактивні навчальні презентації охоплюють близько 20 

цікавих і корисних тем для школярів різного віку. Найменших (1-5 класи) 

вчать, як діяти у ситуаціях з незнайомими людьми та небезпечних випадках, що 

робити, якщо загубився, як безпечно дістатися до школи і повернутись додому 

пішки й громадським транспортом, як поводитись у громадських місцях та 

загальним правилам безпеки. Заняття для учнів 6-11 класів розраховані 

на розширене коло тем. 

СЛУХАЛИ: Шанта С.І. наголосив на тому, що проводити патрулювання 

працівниками патрульної поліції внутрішньо квартальних територій вкрай 

необхідно, особливо у густонаселених спальних районах міста. Повідомив, що 

підлітки, які проводять дозвілля на вулицях міста, вживаючи тютюнові та 

алкогольні вироби, порушують правила благоустрою та спокій мешканців а 

гостей міста. Особливо звернув увагу на сквер «Альпінарій», що на пл. 

Поштовій, де любить відпочивати молодь нашого міста, а також внутрішньо 

квартальні території будинків по вул. Г. Свободи та зауважив, що патрульна 

поліція має слідкувати за порядком на вулицях нашого міста. 
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СЛУХАЛИ: Фрінт С.Л. звернув увагу на те, що потрібно переймати досвід і 

практику європейських країн в питанням накладання штрафів за порушення 

правил дорожнього руху, зокрема застосування превентивних функцій в роботі, 

враховувати людський фактор та практикувати усне попередження, тому 

запропонував начальнику управління патрульної поліції провести додаткові 

роз’яснення із своїми підлеглими по цим питанням. При цьому зауважив, , що 

депутати міської ради завжди налаштовані на співпрацю і всіляку взаємодію із 

управління патрульної поліції. 

ВИРІШИЛИ:Взяти до відома подану інформацію. 

1. Рекомендувати департаменту міського господарства вивчити 

питання та надати інформацію щодо можливості придбання міською 

радою евакуатора-маніпулятора для вирішення проблеми з 

паркуванням транспортних засобів у невстановлених місцях. 

2. Рекомендувати управлінню освіти утворити робочу групу по 

запровадженню проекту «Шкільний патруль» в м. Ужгород та 

визначити модельні школи для забезпечення проведення занять по 

проведенню такого роду занять на базі ЗОШ № 3, 8 та 10. 

3. Управлінню патрульної поліції в м. Ужгороді та Мукачеві надати 

пропозиції щодо співпраці з міською радою та вирішити питання 

щодо патрулювання працівниками патрульної поліції внутрішньо 

квартальних територій, парків та скверів міста. Особливу увагу 

просимо звернути на території  біля «Альпінарію» та вул. Г. Свободи. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

ІІ. Обговорення проектів рішень чергової ХІІ сесії Ужгородської міської 

ради VІI скликання. 

 

1. (проект № 616) Про виконання Програми економічного і соціального 

розвитку міста за 2016 рік. 

СЛУХАЛИ: Цап В.В.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

 Департаменту міського господарства прозвітуватись на засіданні сесії 

міської ради 30.03.2017 року щодо не освоєння бюджетних призначень по 

цільовим програмам за 2016 рік з поясненням причин невикористання 

коштів бюджету міста. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 
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Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

2.  (проект № 617 з доповненням) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Ковач М.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

      Доповнити проект рішення наступними пунктами: 

1. Гр. Лагойді Івану Михайловичу, 1947 року народження, мешканцю 

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

платника податків ********** на лікування у сумі 4500,00 грн.; 

2. Гр. Повх Михайлу Михайловичу, 1943 року народження, мешканцю 

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

платника податків ********) на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

3. Гр. Андрейко Марті Юріівній, 1940 року народження, мешканці м. 

Ужгород, ************(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків **********) у сумі 2000,00 грн.; 

4. Гр. Хренько Марії Василівні, 1952 року народження, мешканці м. 

Ужгород, ************ (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ********) на лікування у сумі 2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

3.  (проект № 618) Про надання грошової допомоги родинам загиблих 

учасників АТО на вирішення соціально – побутових питань. 

СЛУХАЛИ: Ковач М.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

4.  (проект № 619) Про надання дозволу на списання основних засобів у 

міській дитячій клінічній лікарні. 

СЛУХАЛИ: Кирлик І.К.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 
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"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

5.  (проект № 620) Про зміни до рішення ХХV сесії міської ради VІ 

скликання від 07.11.2017 № 1483. (Програма профілактики та лікування 

цукрового діабету) 

СЛУХАЛИ: Кирлик І.К.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

6.  (проект № 621) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

23.12.15 № 58. (Програма впровадження системи відео спостереження). 

СЛУХАЛИ: Урста М.В., Турховська А.І.  представили проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

 Рекомендувати міському голові доручити відповідним структурним 

підрозділам міської ради, а саме департаменту міського господарства та 

відділом програмного та комп’ютерного забезпечення ініціювати 

проведення засідання Круглого столу із залученням представників 

інтернет-провайдерами до засідання депутатів міської ради (за згодою) для 

обговорення питання подальшої співпраці в м. Ужгороді. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

7. (проект № 622) Про зміни до Програми розвитку земельних відносин у м. 

Ужгород на 2017 – 2019 роки. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

8. (проект № 623) Про доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ 

скликання 04.02.16 р. № 89. (Програма виконання рішень судів). 
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СЛУХАЛИ: Жулінська О.А.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 2; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилась з рекомендацією. 

СЛУХАЛИ: Шанта С.І. проінформував присутніх членів комісії щодо 

ситуації, яка склалася із земельною ділянкою, а саме забудову зеленої зони 

поблизу ЗОШ № 8 та запропонував доручити управлінню правового 

забезпечення розібратися у проблемі. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню правового забезпечення детально 

вивчити питання забудови на земельній ділянці території ЗОШ № 8 та 

вчинити процесуальні дії щодо повернення вказаних зелених у 

користування ЗОШ № 8, згідно державного акту на земельну ділянку.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

9.  (проект № 624) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгорода на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Щербанич С.І.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

10.  (проект № 625 ) Про зміни до бюджету міста на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Граб Г.Я.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

      Дати доручення головним розпорядникам коштів при поданні 

пропозицій по внесенню змін до бюджету міста деталізувати та подавати 

конкретні розрахунки щодо додаткової потреби у коштах або необхідності 

здійснення перерозподілу. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 
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"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

11.  (проект № 626) Про зміни до рішення міської ради 09.07.2015 № 1747. 

(Про справляння місцевих податків). 

СЛУХАЛИ: Граб Г.Я.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

      Пункт 1.3. вилучити з проекту рішення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

12.  (проект № 627) Про заступника міського голови. 

СЛУХАЛИ: Воловар М.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 1; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 3; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

13. (проект № 628) Про передачу приміщень у користування. (для 

розміщення бібліотек міста). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

14.  (проект № 629) Про передачу приміщення у користування. (вул. 

Керченська,7). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 
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"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

15.  (проект №  630) Про передачу будівлі у користування. (вул. Гагаріна,7). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

16.  (проект № 631) Про зміни до рішення VІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 29 листопада 2016 року № 471. (Про передачу приміщень). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

17.  (проект № 632) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. (аукціон). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

18.  (проект № 633) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. (вул. Перемоги, 23а). 

19. (проект № 634 ) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. (вул. Руська, 38). 

20. (проект № 635) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. (вул. Ольбрахта, б/н). 

21. (проект № 636) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. (пл. Театральна, 7а) 
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22. (проект № 637) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. (пл. Театральна, 7а). 

23. (проект № 638) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. (вул. Грибоєдова, 3) 

24. (проект № 639) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. (вул. Маресьєва, 9а) 

25. (проект № 640) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. (пр. Свободи, 31) 

26. (проект № 641) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. (вул. Небесної Сотні (Уральська),4) 

27. (проект № 642) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. (пл. Театральна, 7а) 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проекти рішень. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 0; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 5; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

28.  (проект № 643) Про затвердження та надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

29. (проект № 644) Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 0; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 5; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

30.  (проект № 645) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Рекомендувати в Пунктах 1.4., 1.5., та 1.6. проекту рішення відмовити у 

задоволенні клопотання у зв’язку із невідповідністю містобудівної 

документації та рішення І сесії міської ради VII скликання 10.03.2016 року 

№119 «Про затвердження містобудівної документації». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

31.  (проект № 646) Про надання дозволів на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

32.  (проект № 647) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 0; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 5; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

33.  (проект № 648) Про поновлення дії договорів оренди земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

      В Пункті 1.1. проекту рішення надати дозвіл на поновлення договору 

оренди за умови облаштування тротуару загального користування за 

рахунок існуючої стоянки по вул. Гленца.». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

34.  (проект № 649) Про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

35.  (проект № 650) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Грибовська 

Л.В.) 

36.  (проект № 651) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. ( ФОП Каганець 

І.І.) 

37.  (проект № 652) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Микита 

Л.Ю.) 
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38.  (проект № 653) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Осташ 

М.М.) 

39.  (проект № 654) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.(ПП «Вентстар») 

40.  (проект № 655 ) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

41.  (проект № 656) Про заяву гр. Крйока М.М.) 

42.  (проект № 657) Про надання земельної ділянки. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 0; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 5; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

43.  (проект № 658) Про скасування п. 2.999, п.2.100, п.101 рішення 

Ужгородської міської ради № 1507 від 07 листопада 2014 року «Про 

надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 2; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

44.  (проект № 659 з доповненням) Про затвердження положень про 

структурні підрозділи Ужгородської міської ради 

СЛУХАЛИ: Воловар М.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

45.  (проект № 660 з доповненням) Про доповнення до рішення VІІІ сесії 

міської ради VІІ скликання 29.11.2016 року № 441. (План підготовки 

регуляторних актів). 

СЛУХАЛИ: Жулінська О.А.  представила проект рішення. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

46.  (проект № 661) Про звернення депутатів Ужгородської міської ради до 

Кабінету Міністрів України щодо підготовки відповідної нормативної 

бази та роз’яснення утворення госпітальних округів. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 3; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 
 

 

Голова комісії        М. Сюсько 

 

 

Секретар комісії        Р. Богуславський 


