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ПРОТОКОЛ № 20 
засідання  постійної  комісії з питань законності, Регламенту та 

депутатської етики 

 
від 25.05.2017 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

        

         ВІДСУТНІ: 

Сюсько Микола Миколайович - голова комісії. 

Богуславський Роман Ярославович - секретар комісії. 

Оксьон Юрій Юрійович; 

Шанта Сергій Іванович – члени комісії. 

Станко Юрій Юрійович – член комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Андріїв Б.Є. – міський голова; 

Біксей А.Б. – начальник управління праці та соціального 

захисту населення; 

Гах Л.М. – начальник департаменту та фінансової 

політики; 

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського 

господарства; 

Яцків О.І. – начальник закупівель та регулювання 

економіної діяльності відділу департаменту міського 

господарства; 

Щербанич С.І. – начальник відділу економічного 

розвитку, аналізу та стратегічного планування 

управління економіки та стратегічного планування 

Жулінська О.А. – начальник управління правового 

забезпечення; 

Тарахонич В.Ю. – начальник відділу міжнародних 

ґрантових програм та інновацій; 

Луків Н. – начальник відділу спорту, сім’ї та молоді 

управління культури, спорту, сім’ї та молоді; 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Шевчук О.О. – начальник відділу по роботі з депутатами 

та постійними комісіями; 

Собран М. – радник міського голови. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Обговорення проектів рішень чергової ХІІІ сесії Ужгородської міської 

ради VІI скликання. 

 

1. (проект № 663 з доповненням 1,2) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 
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 У пункті 1.7. доповнення до проекту рішення виділити допомогу у 

сумі 10000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

2.  (проект № 664 з доповненням) Про зміни та доповнення до Програми 

додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

3.  (проект № 665) Про затвердження Порядку розроблення міських 

цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання. 

СЛУХАЛИ: Щербанич С.І.  представив 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

4.  (проект № 666) Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІІ 

скликання від 28.02.17 № 589. (Програма підтримки та партнерства 

між міською радою та суб’єктами малого бізнесу) 

5.  (проект № 667) Про зміни до рішення Х сесії міської ради VІІ скликання 

від 26.01.17 № 551 (Програма розвитку транскордонного 

співробітництва). 

6.  (проект № 668) Про зміни до рішення ІХ сесії міської ради VІІ 

скликання від 22.12.16 № 497. (Програма науково – методичного 

забезпечення розроблення Стратегії розвитку міста) 

СЛУХАЛИ: Щербанич С.І.  представив проекти рішень. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 



3 
 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

7.  (проект № 669) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

23 грудня 2015 року № 50. (Програма сімейної, молодіжної політики) 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

8.  (проект № 670) Про збільшення штатів дитячо – юнацької спортивної 

школи № 1 м. Ужгород. 

СЛУХАЛИ: Луків Н.  представив проект рішення. 

СЛУХАЛИ: Оксьон Ю.Ю. запропонував членам комісії підтримати проект 

рішення та рекомендувати до розгляду на сесію. 

СЛУХАЛИ: Сюсько М.М. зазначив, що має сумніви щодо доцільності введення 

додаткових штатних одиниць, тому запропонував запросити на засідання сесії 

міської ради директора дитячо-юнацької спортивної школи №1 Коломойця А.І. 

для заслуховування на предмет доцільності введення додаткових штатних 

одиниць. 

За цю пропозицію ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  відхилити проект рішення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні –0 . 

Рішення прийнято. 

9.  (проект № 671 з доповненням) Про зміни та доповнення до рішення ІХ 

сесії міської ради VІІ скликання 22 грудня 2016 року № 503. (Програма 

будівництва дитячих майданчиків). 

СЛУХАЛИ: Луків Н.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. У зв’язку із технічною помилкою Пункт 13 Таблиці Додатку до 

проекту рішення читати як «вул. Генерала Свободи,5»; 
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2. Доповнити перелік адрес місць будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків у м. 

Ужгороді наступними пунктами: 

- вул. Легоцького,17; 

- вул. Станційна,6. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

10.  (проект № 672) Про доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ 

скликання 04.02.16 р. № 89. (Програма виконання рішень судів) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні –0 . 

Рішення прийнято. 

11.  (проект № 673) Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2016 – 2017 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

12.  (проект № 674) Про зміни до Програми реконструкції та капітального 

ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017 – 2020 

роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
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13.  (проект № 675) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

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

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проект рішення. 

СЛУХАЛИ: Оксьон Ю.Ю. повідомив присутніх, що як директор ЖРЕР № 8 

йому відома ситуація з електрощитовими у будинку № 32 по вул. Можайського 

(ОСББ «Можайського,32»), тому вважає за доцільне вилучити з проекту 

рішення об’єкт по капітальному ремонту електрощитових по вул. 

Можайського, 32 (ОСББ «Можайського,32») оскільки не потребує капітального 

ремонту. 

За цю пропозицію ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 2; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

СЛУХАЛИ: Богуславський Р.Я. зазначив, що будинок № 19 по вул. Тіхого 

потребує невідкладного проведення робіт по капітальному ремонту покрівлі, 

оскільки  проектно-кошторисна документація готова, кошти на цей об’єкт були 

виділені ще в минулому році, але роботи не були проведені, запропонував 

членам комісії внести вказаний об’єкт до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. Доповнити Додаток 1 проекту рішення, а саме перелік житлових 

будинків, внесених до плану проведення капремонту на 2017 рік 

наступним об’єктом: 

– вул. Тіхого,19 (ОСББ «Тихого,19») (капітальний ремонт 

покрівель) на суму 200 000 грн. 

2. Департаменту міського господарства привести у відповідність 

Програму капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород 

на 2017 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

14.  (проект № 676 з доповненнями 1,2) Про зміни до рішення ХІ сесії міської 

ради VІІ скликання 28 лютого 2017 року № 598. (Програма 

благоустрою). 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 
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"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

15.  (проект № 677 з доповненням) 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 з наступними критичними зауваженнями: 

«У Додатку 2 до проекту рішення “Показники будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту соціально-культурних та 

комунальних об’єктів на 2017 рік”: 

- зменшити бюджетні призначення по рекультивації території існуючого 

сміттєзвалища в с. Барвінок Ужгородського району II-га черга – 

будівництво - 200,0 тис.грн. (кошти міського бюджети).» 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

16.  (проект № 678) Про зміни до бюджету міста на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

«1. Внести наступні зміни до проекту рішення міської ради "Про 

зміни до бюджету міста на 2017 рік": 

по департаменту міського господарства: 

збільшити бюджетні призначення по капітальних видатках 

спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 200 000 грн. по КТПКВКМБ 

4016022 «Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків» по Програмі капітального ремонту 

житлового фонду міста Ужгород на 2015-2017 роки.  

по управлінню капітального будівництва: 

зменшити бюджетні призначення спеціального фонду бюджету 

розвитку в сумі 200 000 грн по КТПКВКМБ 4716310 «Реалізація заходів 

щодо інвестиційного розвитку території» по об’єкту «Рекультивація 

території існуючого сміттєзвалища в с. Барвінок Ужгородського району II-

га черга – будівництво». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

17.  (проект № 679 ) Про надання пільг. 
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СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відправити проект рішення на до вивчення. 

 Доручити департаменту фінансів та бюджетної політики включити 

до складу робочої групи  по підготовці нормативно-правових актів міської 

ради щодо встановлення ставок та надання пільг по податках та зборах, 

які зараховуються до бюджету депутатів міської ради, членів постійної 

комісії з питань законності, Регламенту та депутатської етики (за згодою).   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

18.  (проект № 680 ) Про створення комунальної установи «Агенція розвитку 

Ужгорода». 

СЛУХАЛИ: Тарахонич В.Ю.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 У Підпункті 3.3.2. Пункту 3.2. Розділу 3  Статуту «Мета і завдання 

Агенції» вилучити слова: «…законодавчих та інших…». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

19.  (проект № 681) Про ліквідацію комунальних підприємств. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проект рішення. 

СЛУХАЛИ: Оксьон Ю.Ю.  повідомив про наявність конфлікту інтересів при 

розгляді проекту рішення, тому участі в обговоренні та голосуванні за вказаний 

проект рішення брати не буде. 

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 – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася із рекомендацією. 

20.  (проект № 682) Про відновлення діяльності комунального підприємства 

«Парк культури та відпочинку «Під замком». 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 



8 
 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

21.  (проект № 683) Про затвердження Порядку інформування про діяльність 

комунальних підприємств Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Сюсько М.М.  представив 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

22.  (проект № 684) Про передачу будівлі у користування. (вул. 

Котляревського, 59). 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  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 – 0. 

Рішення прийнято. 

23.  (проект № 685) Про передачу приміщень у користування. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  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 – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

24.  (проект № 686) Про зміни до рішення V сесії міської ради VІІ скликання 

14 липня 2016 року № 273. (передача каналізаційних мереж). 

25. (проект № 687) Про зміни до рішення Х сесії міської ради VІІ скликання 

26 січня 2017 року № 566. (передача водопровідних мереж). 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  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 – 0. 

Рішення прийнято. 

26.  (проект № 688) Про надання згоди на прийняття квартир у комунальну 

власність. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  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 – 0. 

Рішення прийнято. 

27.  (проект № 689) Про затвердження та надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

28.  (проект № 690) Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

29. (проект № 691) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

30.  (проект № 692) Про надання дозволів на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

31.   (проект № 693) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

32.   (проект № 694) Про поновлення та припинення дії договорів оренди 

земельних ділянок. 

33. (проект № 695) Про надання дозволів на проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок. 

34.  (проект № 696) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Бейгулов А.Є.) 

35.  (проект № 697) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Зелінська М.М.) 

36. (проект № 698) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Клим С.В.) 

37.  (проект № 699) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  
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(гр. Курах Н.М.) 

38.  (проект № 700) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Мелкумян А.С.) 

39. (проект № 701) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Полак Х.О.). 

40.  (проект № 702) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Сабадош Н.М.) 

41.  (проект № 703) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Євро – Парк») 

42.  (проект № 704) Про надання земельних ділянок в постійне 

користування. 

43. (проект № 705) Про заяву гр. Гнида М.П. 

44.  (проект № 706) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проекти рішення на розгляд сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 1; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 3; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася із рекомендацією. 

45.  (проект № 707) Про Кодекс етики міського голови та депутатів міської 

ради. 

СЛУХАЛИ: Жулинська О.А.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відправити проект рішення на до вивчення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

46.  Про дострокове припинення повноважень депутата Ужгородської міської 

ради VІІ скликання Любара В.М. (відповідно до розпорядження міського 

голови від 22.05.2017 № 179 «Про зупинення дії рішення ХІІ сесії міської 

ради VІІ скликання 18.05.2017 № 651.») 

СЛУХАЛИ: Шевчук О.О. доповіла про розпорядження міського голови.  

ВИРІШИЛИ: Взяти подану інформацію до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 
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Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

47.  Про розпорядження міського голови 23.05.2017 № 183 «Про зупинення 

дії пункту 1.15 рішення ХІІ сесії міської ради VII скликання 18.05.2017 № 

639». 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. доповів про розпорядження міського голови.  

ВИРІШИЛИ: Взяти подану інформацію до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

48.  (проект № 708) Про відновлення діяльності комунального підприємства 

«Стадіон «Авангард». 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
 
 
 

Голова комісії        М. Сюсько 

 

 

 

Секретар комісії        Р. Богуславський 


