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ПРОТОКОЛ № 12 
засідання постійної комісії з питань соціально – гуманітарної політики, 

Регламенту та депутатської етики 

 

від 25.03.2021 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

 

         ВІДСУТНІ: 

 

 

Камінська Олена Анатоліївна – голова комісії. 

Бокоч Юліана Миколаївна; 

Горват Мирослав Васильович; 

Качур Віктор Миколайович; 

Чернобук Алла Леонідівна – члени комісії. 

Ліврінц Антон Антонович – заступник голови комісії. 

Глагола Ярослав Іванович – секретар комісії. 

Матюк Ігор Андрійович – член комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики; 

Келемец А.М. – директор департаменту соціальної 

політики; 

Пекар В.І. – начальник управління правового 

забезпечення; 

Яцків О.І. – заступник директора департаменту міського 

господарства; 

Полтавцева Т.В. – начальник управління майном міста 

департаменту міського господарства; 

Столярова І.М. – заступник начальника управління 

охорони здоров’я; 

Логвінов П.В. – начальник управління економічного 

розвитку міста; 

Савко М.В. – заступник начальника управління 

капітального будівництва; 

Тарахонич В.Ю. – начальник управління міжнародного 

співробітництва та інновацій. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим мешканцям 

міста.  

ІІ. Обговорення проєктів рішень засідання чергової ІV сесії Ужгородської 

міської  ради VІІI скликання. 

 

І. Про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим мешканцям 

міста.  

СЛУХАЛИ: Голова комісії запропонувала розглянути заяву медичного 

працівника відповідно до рішення І сесії міської ради VIIІ скликання 22.12.2020 

року № 56 «Про зміни до Програми додаткових гарантій соціального захисту 

громадян на 2020-2022 роки» надання матеріальної допомоги медичним 

працівникам, у яких діагностовано COVID-19:  
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові Адреса Медичне 

установа 

Примітка 

1 Піпаш Тамара Василівна с. ********* ДУ «З/О 

лабораторий 

центр МОЗ» 

Зав.лабораторією 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту соціальної політики 

призначити одноразову матеріальну допомогу.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

СЛУХАЛИ: Келемец А.М. повідомила про усне звернення постійної комісії з 

питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, 

інвестиційної та регуляторної політики з приводу повторного розгляду 

звернень депутатів щодо надання матеріальної допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. Надала перелік питань. 

СЛУХАЛИ: Камінська О.А. запропонувала розглянути питання надання 

матеріальної допомоги наступним громадянам: 

 - Гр. Вейкай Іван Юрійович, 1952 року народження, мешканець  м. 

Ужгород, вул. *********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків *********), пенсіонер,хворіє, потребує допомогу на лікування. 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

- Гр. Дідик Ольга Федорівна, 1948 року народження, мешканка  м. 

Ужгород, вул. *********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків *********), пенсіонер (пенсія 2576,90 грн),хворіє, потребує допомогу 

на лікування. 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

-  Гр. Ганчак Мігаль Павлович, 1943 року народження, мешканець м. 

Ужгород, вул. *********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків *********), пенсіонер (пенсія 3121,45 грн), потребує допомогу зв'язку 

зі скрутним матеріальним становищем. 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

- Гр. Ганчак Надія Іванівна, 1949 року народження, мешканка  м. Ужгород, 

вул. *********, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

*********), пенсіонер (пенсія 3220,79 грн), потребує допомогу у зв'язку зі 

скрутним матеріальним становищем. 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 
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- Гр. Медве Адальберт Адальбертович, 1940 року народження, мешканець  

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

податків *********), пенсіонер (пенсія 5359,86 грн),потребує допомогу у 

зв'язку зі скрутним матеріальним становищем. 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

- Гр. Шпонтак Марія Юріївна, 1954 року народження, мешканка  м. 

Ужгород, вул. *********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків *********), пенсіонер (пенсія 2481,38 грн), перехворіла КОВІД-19, 

потребує допомогу на лікування. 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

-  Гр. Шпонтак Іван Михайлович, 1954 року народження, мешканець  м. 

Ужгород, вул. *********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків *********), пенсіонер (пенсія 3573,98 грн), перехворів КОВІД-19, 

потребує допомогу на лікування. 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

- Панулін-Гаджега Мар’яна  Володимирівна, 1978 року народження, 

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

платника податків *********), потребує допомоги на лікування чоловіка. 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

10000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

- Пуста Войтех Лайошович, 1937 року народження,  мешканець м. 

Ужгород, вул. ********* (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків *********), потребує допомоги у зв’язку з підтопленням 

дворогосподарства. 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

3000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

- Бабіч Софія Леопольдівна, 1947 року народження, мешканка м. Ужгород, 

вул. *********, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

*********) потребує допомоги у зв’язку субкапітальним переломом шийки 

правої стегнової кістки із зміщенням та заміною суглобу. 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

5000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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«за» - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту соціальної політики 

підготувати доповнення до проєкту рішення «Про надання та відмову у 

наданні грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям міста» для 

розгляду на черговій сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

ІІ. Обговорення проєктів рішень засідання чергової ІV сесії Ужгородської 

міської  ради VІІI скликання. 

1. (проєкт № 122) Про реалізацію проєкту міжнародної технічної допомоги 

«Внесок у стале поводження з муніципальними відходами у м. Ужгород». 

СЛУХАЛИ: Тарахонич В.Ю. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

2.  (проєкт № 123) Звіт про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгород за 2020 рік. 

СЛУХАЛИ: Логвінов П.В.  представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

3.  (проєкт № 124) Про Програму сприяння діяльності управління 

патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної 

поліції на 2021 – 2025 роки. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зауваження постійної комісії з питань соціально 

– економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної 

та регуляторної політики та рекомендувати проєкт  рішення до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 
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"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

4.  (проєкт № 125) Про зміни та доповнення до рішення ІІ сесії міської ради 

VІІІ скликання 23.92.2021 року № 103. (Програма профілактики 

злочинності) 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

5. (проєкт № 126 з доповненням) Про зміни та доповнення до рішення ХVІІ 

сесії міської ради VІІ скликання 09.11.2017 року № 797. (Програма 

сприяння виконанню рішень судів) 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

6.  (проєкт № 127) Про зміни до рішення ХХХVІ сесії міської ради VІІ 

скликання 30.05.2019 року № 1583. (Програма розвитку паліативної та 

хоспісної допомоги) 

СЛУХАЛИ: Столярова І.М.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

7.  (проєкт № 128) Про надання дозволу на списання основних засобів в 

КНП «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» Ужгородської 

міської ради. 

СЛУХАЛИ: Столярова І.М.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 
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"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

8.  (проєкт № 129) Про Положення про Ужгородський міський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради.  

СЛУХАЛИ: Келемец А.М.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. У підпункті 2 Пункту 3 Розділу 4 «Управління територіальним 

центром» Положення слово «заступників» читати «заступника». 

2. Пункт 1 проєкту рішення вважати пунктом 4 та викласти його в 

наступній редакції: 

«Визнати таким, що втратив чинність пункт 3 рішення XXVI сесії 

міської ради VII скликання від 28 серпня 2018 року № 1184 «Про 

затвердження Положення про Ужгородський міський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) в новій редакції». 

3. Пункт 4 проєкту рішення вважати Пунктом 5. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

9.  (проєкт № 130) Про зміни до Програми додаткових гарантій соціального 

захисту громадян на 2020 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Келемец А.М.  проінформувала членів комісії про наявне 

клопотання департаменту соціальної політики до міського голови щодо зняття з 

розгляду на черговій IV сесії міської ради вказаного проєкту рішення для 

приведення його у відповідність до прийнятого рішення  виконкому. 

ВИРІШИЛИ: Взяти подану інформацію до уваги. 

10. (проєкт № 131) Про надання та відмову у наданні грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Келемец А.М.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. У Пункті 1.3. надати допомогу в сумі 10000,00 грн. 

2. У Пункті 1.28. надати допомогу в сумі 2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
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11.  (проєкт № 132) Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

12.  (проєкт № 133) Про зміни до Програми охорони навколишнього 

природного середовища міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

13.  (проєкт № 134) Про зміни до рішення ІІ сесії міської ради VІІІ 

скликання 23 лютого 2021 року № 106. (Програма відновлення 

історичного центру) 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

14.  (проєкт № 135) Про зміни до Програми реконструкції та капітального 

ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2021 – 2023 

роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася із рекомендацією. 
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15.  (проєкт № 136) Про зміни до Програми капітального ремонту житлового 

фонду у м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

16.  (проєкт № 137 з доповненням) Про зміни до Програми благоустрою 

міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

17.  (проєкт № 138) Про розгляд петицій. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 2; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася із рекомендацією. 

18.  (проєкт № 139 з доповненням) Про зміни до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгород на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Савко В.М.  представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

19.  (проєкт № 140 з доповненням) Про зміни до бюджету Ужгородської 

міської територіальної громади на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проєкт рішення. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

20.  (проєкт № 50 - повторно) Про перелік об’єктів комунальної власності, 

які підлягають приватизації у 2021 році. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: На розгляд сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

21.  (проєкт № 141) Про надання згоди на прийняття в комунальної власність 

територіальної громади міста Ужгород об’єктів.  

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

22.  (проєкт № 142) Про передачу об’єктів в господарське відання КП 

«Стадіон «Авангард». 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

23.  (проєкт № 143) Про збільшення розміру статутного капіталу КП «Парк 

культури та відпочинку «Під замком». 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 
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"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

24.  (проєкт № 144) Про зміни до рішення ІІ сесії міської ради VІІІ 

скликання 02.02.2021 року № 71. (Про збільшення статутного капіталу 

КШЕП) 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

25.   (проєкт № 145) Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки комунальної власності, яка підлягає продажу на 

земельних торгах у формі аукціону. (вул. Грибоєдова) 

26. (проєкт № 146) Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки комунальної власності, яка підлягає продажу на 

земельних торгах у формі аукціону. (вул. Грибоєдова) 

27. (проєкт № 147) Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки комунальної власності, яка підлягає продажу на 

земельних торгах у формі аукціону. (вул. Грибоєдова) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проєкти рішень. 

ВИРІШИЛИ: На розгляд сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

28.  (проєкт № 148 з доповненням) Про надання дозволів на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

29. (проєкт № 149 з доповненням ) Про затвердження проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

30. (проєкт № 150 з доповненням ) Про надання дозволів на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

31. (проєкт № 151 з доповненням) Про затвердження проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

32. (проєкт № 152 з доповненням) Про надання згоди на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) 

33. (проєкт № 153 з доповненням) Про затвердження технічної документації 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
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34. (проєкт № 154 з доповненням) Про поновлення та припинення дії 

договорів оренди земельних ділянок. 

35. (проєкт № 155 з доповненням) Про надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

36. (проєкт № 156) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ПП «АКО – 2005») 

37. (проєкт № 157) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ПП «АКО – 2005») 

38. (проєкт № 158) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «РІВО – ТРЕЙД») 

39. (проєкт № 159 з доповненням) Про зміни та скасування рішень міської 

ради. 

40. (проєкт № 160) Про укладання Договору суперфіцію земельної ділянки 

по вул. Капушанській, 22. 

41. (проєкт № 116 - повторно) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Дмитренко Н.Б.) 

42. (проєкт № 161) Про скасування містобудівних умов та обмежень для 

проектування об’єкта будівництва. 

43.  (проєкт № 162) Про зміни у найменуванні вулиці. 

ВИРІШИЛИ: На розгляд сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 1; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася із рекомендацією. 

 

 

Голова комісії               Олена КАМІНСЬКА 

 

 

 

 


