
ПРОТОКОЛ  

спільного засідання  постійних  комісій  Ужгородської  міської  ради  

21.12.2017 року                        м. Ужгород 

      Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 

фінансів та оподаткування 

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В., – голова комісії, Фрінт С.Л.- заступник голови 

комісії, Ковальський А.В. - секретар комісії,  Гомонай 

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

комісії.       

 

Постійна комісія з питань регулювання земельних відносин, містобудування 

та архітектури 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. - голова комісії, Любар М.М.- заст. 

голови комісії, Станко Ю.Ю. – секретар комісії, Козак 

В.А., Прозор Є.І., Пономарьов С.Б., Бабидорич В.В., 

Шевчук Г.В. - члени комісії. 

 

Постійна комісія з  питань благоустрою, житлово-комунального 

господарства та приватизації майна комунальної власності 

 

ПРИСУТНІ: Губкович В.М. - заступник голови комісії, Вереш П.М.- 

секретар комісії, Пацкан Д.С., Борисенко О.О., Якубик 

І.І., Білонка В.І., Варцаба С.В., Чурило М.М.– члени  

комісії. 

ВІДСУТНІ: Волошин І.І. – голова комісії. 

 

       Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту 

та соціального захисту населення, міжнародних, міжконфесійних відносин 

та туризму 

 

ПРИСУТНІ: Камінська О.А. – голова комісії, Кулін З.З. – заступник 

голови комісії, Ігнат О.В.– секретар комісії, Горват М.В., 

Ломага Ю.Ю., Риба А.Ю., Росада І.М. – члени комісії. 

 

Постійна комісія з питань законності, Регламенту та депутатської етики 

 

ПРИСУТНІ: Сюсько М.М. – голова комісії, Богуславський Р.Я. – 

секретар комісії, Оксьон Ю.Ю.,  Шанта С.І.  – члени   

комісії. 

       

ЗАПРОШЕНІ: 

Андріїв Б.Є. – міський голова; 

Сушко А.А. – секретар ради; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики. 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.Обговорення проектів рішень № 967 "Про зміни до бюджету міста на 2017 

рік" та доповнення до проекту рішення № 964 "Про бюджет міста на 2018 рік", 

які пропонується розглянути на другому пленарному засіданні чергової ХVІІІ 

сесії Ужгородської міської ради VІI скликання 21 грудня 2017 року. 

Сушко А.А.  До початку роботи сесії запропонувала провести спільне 

засідання постійних комісій для обговорення проекту 

рішення  № 967 "Про зміни до бюджету міста на 2017 рік" та 

доповнення до проекту рішення № 964 "Про бюджет міста 

на 2018 рік".  

Пояснила, що ця необхідність виникла у  зв’язку з 

надходженням субвенцій з Державного бюджету на 

фінансування окремих розпорядників коштів та потребою у 

перерозподілі видатків на придбання ліків для 

інсулінозалежних хворих.  

Звернула увагу депутатів, що матеріали їм роздано. 

Постійна комісія з питань соціально – економічного 

розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування ( голова 

комісії – Готра В.В.) ці питання розглянула. 

Запитала у голів комісій, чи підтримують депутати проект 

рішення №967 та доповнення до проекту рішення №964, та 

отримала позитивну відповідь усіх, крім Сюська М.М.. який 

сказав, що у комісії не було часу на вивчення питань. 

ВИРІШИЛИ: Винести проект рішення №967 та доповнення до проекту 

рішення №964 на розгляд сесії міської ради. 

 

Голова комісії з питань соціально - 

економічного розвитку…                 В. Готра                      

                                        

 

Голова комісії з питань  

регулювання земельних відносин…         О. Афанасьєва 

 

 

Голова комісії  з питань освіти…               О. Камінська 

  

 

Заступник голови  комісії з  

 питань благоустрою…       В. Губкович 

 

Голова комісії з питань  

законності…                М. Сюсько  


