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ПРОТОКОЛ № 26 
засідання  постійної  комісії з питань законності, Регламенту та 

депутатської етики 

 
від 03.04.2018 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

 

Сюсько Микола Миколайович - голова комісії. 

Богуславський Роман Ярославович - секретар комісії. 

Оксьон Юрій Юрійович; 

Шанта Сергій Іванович – члени комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Гомонай В.В. – заступник міського голови, депутат 

міської ради; 

Полтавцева Т.В. – заступник директора департаменту 

міського господарства, начальник управління майном 

міста; 

Травіна О.В. – начальник управління економіки та 

стратегічного планування; 

Зінич А.Б. – заступник начальника управління правового 

забезпечення; 

Біксей А.Б. – начальник управління праці та соціального 

захисту населення; 

Квіт В.В. – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики; 

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Обговорення проектів рішень засідання чергової ХХІІ сесії Ужгородської 

міської ради VІI скликання. 

ІІ. Про звернення депутата Гомоная В.В. 

І. Обговорення проектів рішень засідання чергової ХХІІ сесії Ужгородської 

міської ради VІI скликання. 

                                     

1. (проект № 1033) Звіт про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста за 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 
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Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

2.  (проект № 1034) Про Програму підтримки та партнерства між 

Ужгородською міською радою та суб’єктами малого і середнього бізнесу 

на 2018 – 2019 роки. 

СЛУХАЛИ: Травіна О.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 приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

3.  (проект № 1035 ) 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: 

 «У пункті 1.6 доповнення до проекту рішення збільшити матеріальну 

допомогу до 5000 грн.». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

4.  (проект № 1036) Про зміни до Програми додаткових гарантій 

соціального захисту громадян на 2018 рік. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 У Додатку 4 до Програми Порядок надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального 

забезпечення потребують соціальної підтримки доповнити пунктом 

наступного змісту: 

«При розгляді звернення та встановленні розміру одноразової 

матеріальної допомоги враховується щомісячний розподіл коштів між 

міським головою, депутатами міської ради та координаційною комісією з 

питань соціального захисту населення. Щомісячний розподіл коштів для 

міського голови встановлюється у розмірі 25 відсотків річної суми 

видатків, передбачених в міському бюджеті для надання одноразової 

матеріальної допомоги та поділеної на 12 місяців. Для депутатів міської 

ради – 50 відсотків та для координаційної комісії з питань соціального 

захисту населення – 25 відсотків річної суми видатків, передбачених в 
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міському бюджеті, поділеної на 12 місяців. Щомісячний розподіл коштів 

для депутатів у розмірі 50 відсотків річної суми видатків, передбачених в 

міському бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги та 

поділеної на 12 місяців розподіляється пропорційно між усіма депутатами 

міської ради.». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

5.  (проект № 1037) Про зміни до рішення ХVІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 14 грудня 2017 року № 896. (Програма підтримки діяльності 

громадських організацій) 

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 приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

6.  ( проект № 1038) Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 0; 

"ПРОТИ"- 2; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

7.  ( проект № 1039) Про зміни та доповнення до рішення ІІ сесії міської 

ради VІІ скликання 21 квітня 2016 року № 178. (Програма приватизації) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 1; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 2; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 
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Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

8.  ( проект № 1040) Про прийняття коштів субвенції на 2018 рік. 

СЛУХАЛИ: Решетар В. В. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

 Доручити відділу охорони здоров’я вивчити питання щодо укладання 

договорів про співробітництво з територіальними громадами згідно Закону 

України «Про співробітництво територіальних громад» для надання 

відповідних пропозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

9. ( проект № 1041) Про надання дозволу на списання основних засобів в 

міській поліклініці. 

СЛУХАЛИ: Решетар В. В. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

10.  ( проект № 1042) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгорода на 2018 рік. 

СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати критичні зауваження постійної комісії з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування  та 

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 № 1043) Про зміни до бюджету міста на 2018 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 
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"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

12. ( проект № 1044) Про зміни до рішення ХVІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 14.12.2017 р. № 903. (Положення про дольову участь власників 

квартир) 

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. 

13. ( проект № 1045) Про передачу об’єктів. (каналізаційна насосна станція) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

14. ( проект № 1046) Про передачу об’єктів. (каналізаційні мережі) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

15.  ( проект № 1047) Про передачу приміщення у користування. (вул. 

І.Франка,1) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.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 приймало участі у голосуванні – 0. 
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Рішення прийнято. 

16.  ( проект № 1048) Про передачу приміщень у користування. (вул. 8 – 

Березня,46) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

17.  ( проект № 1049) Про розмір орендної плати. (управління юстиції) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення. 

СЛУХАЛИ: Сюсько М.М. запропонував заслухати представника Головного 

територіального управління юстиції у Закарпатській області на засіданні сесії 

щодо обґрунтування необхідності надання приміщень в оренду за вказану в 

проекті рішенні плату. 

За цю пропозицію ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 0; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 3; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

18.  ( проект № 1050) Про зміни до рішення ХІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 30 березня 2017 року № 621. (ОСББ «Керченське – Ужгород») 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 2; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 
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19. ( проект № 1051) Про Порядок надання відеоматеріалу, отримання з 

системи відеоспостереження в м. Ужгород. 

СЛУХАЛИ: Зінич А.Б. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

20. ( проект № 1052) Про затвердження містобудівної документації. 

21.  ( проект № 1053) Про затвердження містобудівної документації. 

22.  ( проект № 1054) Про затвердження містобудівної документації. 

23. ( проект № 1055) Про затвердження містобудівної документації. 

СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проекти рішень.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

24. ( проект № 1056) Про зміни до рішення Х сесії VІІ скликання 26.01.2017 

року № 587. (Список присяжних) 

СЛУХАЛИ: Зінич А.Б. 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. 

25.  ( проект № 1057). Про персональний склад постійних комісій 

Ужгородської міської ради VІІ скликання. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

«У складі постійних комісій з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування та з питань законності, Регламенту та 

депутатської етики здійснити заміну депутатів Козака В.А. на Білонку В.І. 

та Шевчука Г.В. на Готру В.В.». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 
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"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

ІІ. Про звернення депутата Гомоная В.В. 

 

СЛУХАЛИ: Сюсько М.М. зачитав звернення депутата Гомоная В.В. від 

22.03.2018 року № 01-11/2340 про надання висновку та рекомендації постійної 

комісії щодо неправомірного використання персональної картки для 

голосування в системі «ВІЧЕ» депутата Химинця В.В. під час розгляду питання 

про призначення на посаду заступника міського голови В. Гомоная на 

черговому засіданні ХV сесії Ужгородської міської ради VII скликання 

12.09.2017 року депутатом Ковальським А.В. 

 Зауважив, що пунктом 8.2. Положення про постійні комісії Ужгородської 

міської ради VII скликання передбачено повноваження постійної комісії щодо 

проведення розслідування порушень депутатами правил етики, а також 

Регламенту, що стосується поведінки депутатів, розгляд заяв депутатів та 

листів виборців в яких повідомляється про допущенні помилки. 

 Вивчивши звернення депутата Гомоная В.В., проаналізувавши наданий 

міською радою на звернення голови постійної комісії від 28.03.2018 року №  

01-08/5-97 відеозапис засідання ХV сесії Ужгородської міської ради VII 

скликання 12.09.2017 року, комісія дійшла до наступних висновків: 

 Згідно ст.. 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 

кожний депутат місцевої ради у раді та її органах, до складу яких він входить, 

має один голос. 

 З метою реалізації цього права депутатів у статті 27 Регламенту 

Ужгородської міської ради закріплено норму такого змісту: «Голосування 

здійснюється депутатами ради особисто та виключно персональною 

електронною карткою, а у випадку ухвалення радою рішення голосувати 

шляхом підняття рук або неможливості голосування системою електронного 

голосування – шляхом підняття руки». 

 Встановлений Регламентом міської ради принцип особистого 

голосування не передбачає можливості делегувати право голосу будь-якій 

іншій особі. 

 Таким чином, голосування депутатом Ковальським А.В. карткою 

депутата Химинця В.В. є порушенням вимог Регламенту Ужгородської міської 

ради, а також с. 18 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», яка 

зобов’язує депутата дотримуватись регламенту ради. 

 Проте, законодавством не встановлено санкції за такий вид порушення, 

як і не передбачено заходів впливу щодо таких порушників і в Регламенті 

Ужгородської міської ради. 

 Зі своєї сторони комісії погоджується, що неособисте голосування є 

неприпустимою поведінкою депутата, яка не відповідає загальновизнаним 

принципам порядності, честі та гідності, підриває авторитет депутатів як 
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представників громади, а зневажливе ставлення депутата до Регламенту міської 

ради дискредитує в цілому міську раду як представницький орган місцевого 

самоврядування. 

 Тому, враховуючи вищенаведене висловив свої наступні пропозиції та 

закликав членів комісії їх підтримати: 

1). Зважаючи на норму ч.3 ст.19 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», що передбачає право депутата передати не виголошені 

пропозиції чи зауваження для включення до протоколу засідання ради, 

проінформувати депутата Химинця В.В. про те, що він вправі скерувати 

письмову заяву на ім’я міського голови щодо нездійснення ним волевиявлення 

за відповідне питання порядку денного, в якій просити долучити таку заяву до 

протоколу пленарного засідання 12.09.2017 року. 

2). З метою недопущення таких порушень Регламенту Ужгородської 

міської ради у майбутньому проінформувати всіх депутатів міської ради про 

необхідність дотримання вимог ст. 27 Регламенту Ужгородської міської ради 

щодо особистого голосування (шляхом скерування витягу з протоколу 

засідання комісії про розгляд звернення депутата Гомоная В.В.). 

3). Наголосити депутатам міської ради про їх обов’язок забезпечити 

належне зберігання і використання картки депутата (п.3.1.3. Положення про 

порядок застосування програмно-технічного комплексу системи електронного 

голосування  «ВІЧЕ» в Ужгородській міській раді) шляхом надання 

рекомендації секретарю ради щодо проведення День депутата із відповідного 

питання. 

4). Звернутися до правоохоронних органів для надання правової оцінки 

діям депутатів міської ради, оскільки з відеозапису ходу засідання чергової XV 

сесії міської ради VII скликання 12.09.2017 року, чітко відображено, як депутат 

Химинець В.В. після домовленостей з депутатом Ковальським А.В. особисто 

встановив картку в пульт для голосування та покинув залу засідання. 

СЛУХАЛИ: Шанта С.І. запропонував членам комісії провести голосування по 

пунктам, а потім в цілому за підтримані пункти. 

СЛУХАЛИ: Сюсько М.М. поставив на голосування 1 пункт пропозицій. 

За цю пропозицію ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Пропозицію підтримано. 

СЛУХАЛИ: Сюсько М.М. поставив на голосування 2 пункт пропозицій. 

За цю пропозицію ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Пропозицію підтримано. 

СЛУХАЛИ: Сюсько М.М. поставив на голосування 3 пункт пропозицій. 
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За цю пропозицію ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Пропозицію підтримано. 

СЛУХАЛИ: Сюсько М.М. поставив на голосування 4 пункт пропозицій. 

За цю пропозицію ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 2; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Пропозицію не підтримано. 

СЛУХАЛИ: Сюсько М.М. поставив на голосування підтримані пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 2; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

 

 

 

Голова комісії        М. Сюсько 

 

 

 

Секретар комісії        Р. Богуславський 

 

 

 

 
 


