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ПРОТОКОЛ № 20 
засідання  постійної  комісії з питань освіти, культури,  охорони 

здоров’я, спорту та соціального захисту населення, міжнародних, 

міжконфесійних відносин та туризму 
 

від 21.07.2017 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

 

         ВІДСУТНІ: 

Камінська Олена Анатоліївна - голова комісії. 

Ігнат Олександр Володимирович - секретар комісії. 

Ломага Юрій Юрійович;  

Риба Андрій Юлійович – члени комісії. 

Кулін Золтан Золтанович - заступник голови комісії. 

Росада Іван Михайлович, 

Горват Мирослав Васильович – члени комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

І. Обговорення проектів рішень другого пленарного засідання чергової 

ХІV сесії Ужгородської міської ради VІI скликання 

 

1.  (проект № 744 з доповненням) Про розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

2.  (проект № 745 з доповненням) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії з 

наступними критичними зауваженнями: 

 Пункт 3.4. проекту рішення відправити на довивчення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 



2 
 

3. (проект № 746 з доповненням) Про надання дозволів на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки натурі 

(на місцевості). 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

4.  (проект № 747 з доповненням) Про поновлення та припинення дії 

договорів оренди земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

5.  (проект № 748 з доповненням) Про надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

6.  (проект № 749) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Галушка Л.А.) 

7.  (проект № 750) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Феєр В.І.) 

8.  (проект № 751/700) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 

(гр. Мелкумян А.С.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проекти рішень.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проекти рішень до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

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

Рішення прийнято. 

9. (проект № 752 з доповненням) Про зміни та скасування рішень міської 

ради. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

10.  (проект № 753 ) Про зміни до Програми розвитку земельних відносин у 

м. Ужгород на 2017 – 2019 роки. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

11.  (проект № 741) Про зміни до персонального складу постійних комісій 

Ужгородської міської ради VII скликання. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова комісії         О. Камінська  

 

 

Секретар комісії        О. Ігнат 

 

 

 


