
ПРОТОКОЛ № 183 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 07.10.2020          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії. 

Ковальський А.В. – секретар комісії; 

Гомонай В.В., Щадей В.І.,  

Мандич Ю.В. – члени комісії. 

ВІДСУТНІ: Химинець В.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Біксей А.Б. – директор департаменту праці та соціального захисту населення; 

Турянчик О.О.. – начальник управління комунальним господарством ДМГ; 

Полтавцева Т.В. – начальник управління майном міста ДМГ; 

Логвінов П.В. – начальник управління економічного розвитку; 

Гах Л.М.  – директор департаменту фінансів та бюджетн6ої політики; 

Пекар В.І. – начальник управління правового забезпечення; 

Мухомедьянова Н.Б. – начальник управління освіти; 

Сидун Л.М. – в.о. начальника служби персоналу та спец роботи; 

Зима І.В. – начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

І. Обговорення проектів рішень пленарного засідання чергової LІ сесії 

міської ради. 

ІІ. Про субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я. 

(відповідно до листа № 07-12/310 від 02.10.2020) 

ІІІ. Про зменшення суми кредиту від НЕФКО (відповідно до листа № 

699/33/06-20 від 06.10.20) 

ІV. Про перерозподіл бюджетних призначень відповідно до клопотань 

головних розпорядників коштів. (лист № 701/33/02-09 від 06.10.20) 

V. Про висновок про виконання бюджету розвитку міста за січень – вересень 

2020 року.(лист № 697/33/03-20 від 06.10.20) 

 

1. СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3129 «Про створення системи 

зберігання і використання геопросторових даних на території міста 

Ужгород.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2. СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3130 «Про Програму 

комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород на 

2020 – 2022 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення № 3131 «Про 

проєкти регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету на 2021 

рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення № 3132 «Про 

доповнення до рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ скликання 12.12.2019 року 

№ 1796.» (План діяльності міської ради з підготовки регуляторних актів) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення № 3133 «Про визнання 

рішення таким, що втратило чинність.» (Про проведення повторного 

конкурсу). Просив внести до проєкту рішення наступні критичні зауваження: 

«Преамбулу проєкту рішення викласти у наступній редакції: «Керуючись 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постановою Восьмого апеляційного суду 02.02.2020 по справі № 260/1130/19, 

у зв’язку із невідповідністю переможця конкурсу кваліфікаційним вимогам 

на посаду керівника комунального закладу охорони здоров’я (відсутність 

необхідного стажу роботи на керівній посаді)». 

2. Доповнити проєкт рішення пунктом 2 наступного змісту: «2. Визнати 

неможливим виконання рішень конкурсної комісії від 24.06.2019 року та від 

16.07.2019 року за результатами конкурсу на зайняття вакантної посади 

директора комунального некомерційного підприємства «Ужгородський 

міський пологовий будинок», оголошеного відповідно до наказу управління 

охорони здоров’я Ужгородської міської ради від 04.06.2019 р. № 87 «Про 

оголошення конкурсу». 

3. Пункт 2 проєкту рішення вважати відповідно пунктом 3.» 

ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати критичні зауваження начальника управління 

правового забезпечення, висловлені до зазначеного вище проєкту рішення. 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленого зауваження.. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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6. СЛУХАЛИ: Мухомедьянова Н.Б. представила проект рішення № 3134 

«Про створення комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Ужгородської міської ради.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7. СЛУХАЛИ: Мухомедьянова Н.Б. представила проект рішення № 3135 

«Про Положення про конкурси на посади керівників та педагогічних 

працівників КУ «ЦПРПП» і КУ «ІРЦ № 1». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8. СЛУХАЛИ: Мухомедьянова Н.Б. представила проект рішення № 3136 

«Про затвердження Статуту комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний 

центр № 1» Ужгородської міської ради.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9. СЛУХАЛИ: Мухомедьянова Н.Б. представила проект рішення № 3137 

«Про Положення про управління освіти.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.  СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 3138 «Про 

зміни та доповнення до Програми фінансування видатків на житлово – 

комунальні послуги Почесним громадянам м.Ужгород на 2020 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

11.  СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 3139 «Про 

зміни та доповнення до Програми фінансування видатків на житлово – 

комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2021 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

12.  СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 3140 «Про 

надання дозволу на списання основних засобів департаменту праці та 

соціального захисту населення Ужгородської міської ради.» 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

13.  СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 3141 з 

доповненням «Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста.» Просив доповнити проєкт рішення прізвищами Капуш 

Л.К., Вереш А.О. та Крон М.І. 

ВИСТУПИЛИ: Мандич Ю.В., Гомонай В.В., Фрінт С.Л., внесли зауваження 

та запропонували доповнити перелік осіб для надання грошової допомоги. 

ВИРІШИЛИ: 1. В пунктах 1.15, 1.24 проєкту рішення збільшити суму 

грошової допомоги до 5,0 тис. грн. 

2. Доповнити проєкт рішення пунктами наступного змісту: «1.74 Гр. Вечей – 

Ловска Мирославі Василівні, 1979 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

*********), на лікування у сумі 2000,00 грн. 

1.75. Гр. Медведєву Валерію Юрійовичу, 1964 року народження, мешканці м. 

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

податків *********), на лікування у сумі 2000,00 грн. 

1.76. Гр. Капуш Людмилі Князівні, 1969 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. **********, «член сім’ї загиблого»(реєстраційний номер 

облікової картки платника податків *********), на виготовлення пам’ятника 

померлому братові учасникові АТО в сумі 15000,0 грн., як виняток. 

1.77. Гр. Крон Марії Іванівні, 1977 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

*********), на вирішення соціально – побутових питань у сумі 5000,00 грн. 

1.78. Гр. Вереш Анжеліці Олександрівні, 1974 року народження, мешканці м. 

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

податків *********), на лікування у сумі 5000,00 грн.» 

3. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловлених пропозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

14.  СЛУХАЛИ: Зима І.В. представила проект рішення № 3142 «Про 

Програму мобілізаційної підготовки м. Ужгород на 2021 рік.» (ДСК). 

Просила доповнити проєкт рішення критичним зауваженням наступного 

змісту: «Пункт 3 проєкту рішення викласти у редакції: «- відповідальним 

виконавцем Програми визначити виконавчий комітет Ужгородської міської 

ради, відділ оборонної та мобілізаційної роботи, Ужгородський ОМВК». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з урахуванням висловленого зауваження. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

15.  СЛУХАЛИ: Зима І.В. представила проект рішення № 3143 «Про 

Програму надання матеріально – технічної допомоги Ужгородському 
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зональному відділу Військової служби правопорядку у Збройних Силах 

України на 2021 – 2022 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

16.  СЛУХАЛИ: Зима І.В. представила проект рішення № 3144 «Про 

Програму надання шефської допомоги військовим частинам розташованим 

на території міста на 2021 – 2022 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

17.  СЛУХАЛИ: Зима І.В. представила проект рішення № 3145 «Про 

Програму підтримки військовослужбовців військової служби за контрактом, 

які укладуть контракт у 2021 році.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

18.  СЛУХАЛИ: Турянчик О.О. представила проект рішення № 3146 «Про 

зміни до рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ скликання 12.12.2019 № 1804.» 

(Програма інформатизації) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

19.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 3147 

«Про Програму приватизації об’єктів комунальної власності на 2021 – 2023 

роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

20.  СЛУХАЛИ: Турянчик О.О. представила проект рішення № 3148 «Про 

комплексну Програму відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2021 

– 2023 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

21.  СЛУХАЛИ: Турянчик О.О. представила проект рішення № 3149 «Про 

Програму реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього 

освітлення міста Ужгород на 2021 – 2023 роки.» 



 6 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

22.  СЛУХАЛИ: Турянчик О.О. представила проект рішення № 3150 з 

доповненням «Про зміни до Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств міста Ужгород на 2018 – 2022 роки.» 

ВИСТУПИЛИ: Готра В.В., Ковальський А.В. повідомили про наявні в 

даному проєкті рішення конфлікти інтересів, тому участі в обговоренні і 

голосуванні вони брати не будуть. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «не голосували» - 2. 

23.  СЛУХАЛИ: Турянчик О.О. представила проект рішення № 3151 «Про 

зміни до Програми капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 

2018 – 2022 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

24.  СЛУХАЛИ: Турянчик О.О. представила проект рішення № 3152 «Про 

зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 2018 – 2022 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

25.  СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. представив проект рішення № 3153 «Про 

зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2020 

рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

26.  СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 3154 «Про 

здійснення місцевих запозичень до бюджету міста Ужгород у 2020 році.» 

ВИРІШИЛИ: Зняти проєкт рішення з розгляду сесії у зв’язку із закінченням 

бюджетного року. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

27.  СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 3155 «Про 

надання пільги.» (Товариство Червоного Хреста) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

28.  СЛУХАЛИ: Турховська А.І. представила проект рішення № 3157 «Про 

Положення про преміювання, виплату надбавок та надання матеріальної 

допомоги.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

29.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 3158 

«Про визнання таким, що втратило чинність рішення ХLVІ сесії міської ради 

VІІ скликання 09 квітня 2020 р. № 1925.» (Про звільнення від користування 

комунальним майном) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

30.  СЛУХАЛИ: Турянчик О.О. представила проект рішення № 3159 «Про 

зміни до рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ скликання 12.12.2019 року № 

1812.» (Про передачу об’єктів) 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. висловився категорично проти 

запропонованого проєкту рішення. 

ВИРІШИЛИ: Відхилити проєкт рішення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

31.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 3160 

«Про затвердження тимчасової форми примірного договору оренди 

комунального майна.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

32.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 3161 

«Про додатковий перелік підприємств, установ, організацій, які надають 

населенню соціально важливі послуги.» 

ВИСТУПИЛИ: Готра В.В. повідомив про наявний конфлікт інтересів, тому 

участі в обговоренні та голосуванні за зазначений проєкт рішення він не буде 

брати. 

ВИРІШИЛИ: 1. В пункті 3 проєкту рішення виправити технічну помилку в 

назві вулиці Пестеля. 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. 
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33.  СЛУХАЛИ: Турянчик О.О. представила проект рішення № 3162 «Про 

збільшення розміру статутного капіталу КП «Водоканал м. Ужгорода». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

34.  СЛУХАЛИ: Турянчик О.О. представила проект рішення № 3163 «Про 

реорганізацію КП «Стадіон «Авангард». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

35.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 3164 

«Про дозвіл на списання основних засобів.» (КП «Уж – Фест») 

ВИСТУПИЛИ: Ковальський А.В. повідомив про наявний конфлікт інтересів, 

тому участи в обговоренні та голосуванні за вказаний проєкт рішення він 

брати не буде. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1; 

  «не голосував» - 1. 

36.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 3165 

«Про доповнення до рішення ХLІV сесії міської ради VІІ скликання 13 

лютого 2020 року № 1870.» (вул. Гранітна, 12а) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1.  

37.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 3166 

«Про доповнення до рішення ХLІV сесії міської ради VІІ скликання 13 

лютого 2020 року № 1870.» (вул. Минайська, 25) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

38.  СЛУХАЛИ: Мухомедьянова Н.Б. представила проект рішення № 3167 

«Про передачу спортивного майданчика.» (ЗОШ № 2) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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39.  СЛУХАЛИ: Турянчик О.О. представила проект рішення № 3168 «Про 

надання згоди на передачу ліній електропередач.»  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

40.  СЛУХАЛИ: Турянчик О.О. представила проект рішення № 3169 «Про 

передачу об’єктів.» (КП «Водоканал м. Ужгорода») 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

41.  СЛУХАЛИ: Сидун Л.М. представила проект рішення № 3170 «Про 

зміни до рішення ХLІ сесії міської ради VІІ скликання 14 листопада 2019 

року № 1790, 1791.» (Структура апарату виконкому міської ради) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

42.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3171 «Про затвердження 

детального плану території.» 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. запропонував підтримати проєкт рішення 

виключно за умови проведення з даного детального плану громадських 

слухань. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

43.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3172 «Про затвердження 

детального плану території, обмеженої вулицями Федора Достоєвського, 

Олександра Богомольця, Тиводара Легоцького, Марії Заньковецької.» 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. запропонував підтримати проєкт рішення 

виключно за умови проведення з даного детального плану громадських 

слухань. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

44.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3173 «Про затвердження 

детального плану території, обмеженої вулицями Марії Заньковецької, 

Володимира Погорєлова, Олександра Богомольця та Федора Достоєвського.» 
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ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. запропонував підтримати проєкт рішення 

виключно за умови проведення з даного детального плану громадських 

слухань. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

45.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3174 «Про затвердження 

детального плану території, обмеженої вулицями Капушанською, Льва 

Толстого, площею Богдана Хмельницького та проспектом Свободи.» 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. запропонував підтримати проєкт рішення 

виключно за умови проведення з даного детального плану громадських 

слухань. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

46.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3175 «Про затвердження 

детального плану території, обмеженої вулицями Льва Толстого, площею 

Богдана Хмельницького, Київською набережною та провулком Мостовим.» 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. запропонував підтримати проєкт рішення 

виключно за умови проведення з даного детального плану громадських 

слухань. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

47.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3176 «Про затвердження 

детального плану території, обмеженої проспектом Свободи, територією 

автовокзалу, вулицями Залізничною, Дубовою, Василя Сурикова та 

Минайською.» 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. запропонував підтримати проєкт рішення 

виключно за умови проведення з даного детального плану громадських 

слухань. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

48.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3177 «Про затвердження 

детального плану території, обмеженої вулицями Шумною, Підградською, 
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Олександра Фединця, Панаса Мирного, Другетів, Устима Кармелюка, Іонакія 

Базиловича.» 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. запропонував підтримати проєкт рішення 

виключно за умови проведення з даного детального плану громадських 

слухань. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

49.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3178 «Про затвердження 

детального плану території, обмеженої вулицями Закарпатською, Миколи 

Добролюбова, Івана Франка та Загорською.» 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. запропонував підтримати проєкт рішення 

виключно за умови проведення з даного детального плану громадських 

слухань. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

50.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3179 «Про затвердження 

детального плану території, обмеженої вулицями Тараса Шевченка, Митною, 

Івана Франка, Миколи Добролюбова, Закарпатською, вулицею Князя 

Лаборця та вулицею Яна Гуса.» 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. запропонував підтримати проєкт рішення 

виключно за умови проведення з даного детального плану громадських 

слухань. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

51.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3180 «Про затвердження 

детального плану території, обмеженої вулицями Собранецькою, Митною, 

Тараса Шевченка, Загорською та площею Князя Лаборця.» 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. запропонував підтримати проєкт рішення 

виключно за умови проведення з даного детального плану громадських 

слухань. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 
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52.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3181 «Про затвердження 

детального плану території, обмеженої вулицями Підградською, 

Електрозаводською, Івана Панькевича, Івана Айвазовського, Другетів, 

Насипною та річкою Уж.» 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. запропонував підтримати проєкт рішення 

виключно за умови проведення з даного детального плану громадських 

слухань. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

53.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3182 «Про затвердження 

детального плану території, обмеженої вулицями Орлиною, Кошицькою, 

Собранецькою, Керченською та територією житлового комплексу «5 

Авеню». 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. запропонував підтримати проєкт рішення 

виключно за умови проведення з даного детального плану громадських 

слухань. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

54.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3183 «Про затвердження 

детального плану території, обмеженої вулицею Гранітною, колією та 

територією комунальних підприємств по вул. Гранітній, 14.»  

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. запропонував відхилити проєкт рішення, 

оскільки запроектована в документі дорога проходить через двір. 

ВИРІШИЛИ: Відхилити проєкт рішення, оскільки запроектована в 

документі дорога проходить через двір. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

55.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3184 «Про затвердження 

детального плану території, обмеженої вулицями Климента Тімірязєва, 

Міклоша Берчені, Криничною, Високою та межею міста.» 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. запропонував підтримати проєкт рішення 

виключно за умови проведення з даного детального плану громадських 

слухань. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 
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56.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3185 «Про внесення змін у 

детальний план території, обмеженою вулицями Олександра Можайського, 

Минайською, Олександра Бородіна, Декабристів.» 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. запропонував підтримати проєкт рішення 

виключно за умови проведення з даного детального плану громадських 

слухань. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

57.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3186 «Про внесення змін у 

детальний план території в районі вулиць Миколи Бобяка, Загорська.» 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. запропонував підтримати проєкт рішення 

виключно за умови проведення з даного детального плану громадських 

слухань. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

58.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3187 «Про затвердження 

розрахунку розміру втрат сільськогосподарського виробництва.» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкт рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

59.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3188 «Про надання дозволів на 

розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкт рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

60.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3189 «Про затвердження проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкт рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

61.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3190 «Про надання дозволів на 

розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкт рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 
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62.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3191 «Про затвердження проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкт рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

63.  СЛУХАЛИ: Про представив проект рішення № 3192 «Про надання 

згоди на складання технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості).» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкт рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

64.  СЛУХАЛИ: Про представив проект рішення № 3193 «Про 

затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості).» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкт рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

65.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3194 «Про поновлення дії 

договорів оренди земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкт рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

66.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3195 «Про надання дозволів га 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкт рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

67.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3196 «Про приватизацію 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення шляхом викупу.» 

(Авдєєв В.А.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкт рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

68.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3197 «Про приватизацію 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення шляхом викупу.» 

(Кальницький А.Є.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкт рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 
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  «утримався» - 1. 

69.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3198 «Про приватизацію 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення шляхом викупу.» 

(Ковач С.В.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкт рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

70.  СЛУХАЛИ: Про представив проект рішення № 3199 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (Молнар Т.Є.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкт рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

71.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3200 «Про приватизацію 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення шляхом викупу.» 

(Шитьман Ю.М.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкт рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

72.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3201 «Про приватизацію 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення шляхом викупу.» 

(Янєв О.М.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкт рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

73.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3202 «Про приватизацію 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення шляхом викупу.» 

(ГО «Ужгородська федерація боксу») 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкт рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

74.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3203 «Про приватизацію 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення шляхом викупу.» 

(ТОВ «Демтрейд») 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкт рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 



 16 

75.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3204 «Про приватизацію 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення шляхом викупу.» 

(ТОВ «РІВО ТРЕЙД») 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкт рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

76.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3205 «Про приватизацію 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення шляхом викупу.» 

(ТОВ «БЕЙС ІНВЕСТ») 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкт рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

77.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3206 «Про приватизацію 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення шляхом викупу.» 

(ТОВ «ВЕСТГАЗКОНТРОЛЬ») 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкт рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

78.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3207 «Про приватизацію 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення шляхом викупу.» 

(ПАТ «Закарпаттяобленерго») 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкт рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

79.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 3208 «Про зміни та скасування 

рішень міської ради.» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкт рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. поінформувала присутніх про лист від 02.10.2020 

№ 07-12/310 та рішення Закарпатської обласної ради від 01.10.2020 № 1850 в 

частині субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я.» 

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл субвенції та рекомендувати міському 

голові внести відповідне доповнення до проєкту рішення № 3156 «Про зміни 

до бюджету міста Ужгород на 2020 рік» і розглянути його на сесії міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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ІІІ. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. ознайомила присутніх із листом від 06.10.20 № 

699/33/06-20  про зменшення суми кредиту від НЕФКО. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати зменшити суму з погашення кредиту по 

спеціальному фонду бюджету на 535094,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

ІV.СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із реєстром клопотань 

головних розпорядників коштів щодо перерозподілу бюджетних призначень 

відповідно до листа департаменту фінансів та бюджетної політики № 

701/33/02-09 від 06.10.20. 

ВИРІШИЛИ: Погодити наступний перерозподіл бюджетних призначень: 

№

 

п

/

п 

Голо

вний 

розп

оряд

ник,             

дата 

та № 

лист

а 

Короткий зміст видатків 

Сума потреби, грн. Пропозиц

ії 

департам

енту 

фінансів 

та 

бюджетно

ї 

політики 

Всьо

го 

Загал

ьний 

фонд 

Спеці

альни

й 

фонд 

(бюдж

ет 

розви

тку) 

1   

Управління у справах 

культури, молоді та спорту 

-252 

000  

-252 

000  0    

1

.

1 

Лист2

3.09.2

020 

№30.1

-

18/636 

Зменшити бюджетнні 

призначення у зв'язку з 

карантинними обмеженнями: 

-200 

000  

-200 

000      

    

По Програмі відзначення в місті 

Ужгород державних та місцевих 

свят, історичних подій, 

знаменних і пам'ятних дат та 

інших заходів на 2018-2020 роки 

-100 

000  

-100 

000      

    

На проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту 

-100 

000  

-100 

000      

1

.

2 

Лист 

25.09.

2020 

№30.1

-

18/642 

Зменшити бюджетнні 

призначення у зв'язку з 

карантинними обмеженнями  

ДЮСШ №1 

-52 

000  -52 000      

2   Виконком 

252 

000  252 000  0    
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2

.

1 

Лист 

22.09.

2020 

№07-

12/318 

Перерозподіл бюджетних 

призначень по кодах програмної 

класифікації видатків у зв'язку зі 

змінами у Програмі 

мобілізаційної підготовки 

м.Ужгород на 2020 рік  та 

Програмі матеріально-

технічного забезпечення 

підрозділів територіальної 

оборони на 2019-2020 роки  

КПКВК 0218220 (-22 500 грн.), 

КПКВК 0218240 (-30 000 грн.), 

КПКВК 0219800 (+52 500 грн.) 0        

2

.

2 

Лист 

22.09.

2020 

№07-

12/317 

Додаткові кошти для 

забезпечення протиепідемічних 

заходів у зв'язку з організацією 

та проведенням виборів 

252 

000  252 000      

3   

Департамент міського 

господарства 0  0  0    

3

.

1 

Лист 

21.09.

2020 

№32.0

1-

10/990 

Перерозподіл призначень: 0  0  0    

збільшити на Програму 

підготовки до формування 

земельних ділянок та 

визначення їх як об'єктів 

цивільних прав на 2020-2022 

роки 50 000  50 000      

зменшити по Програмі 

благоустрою міста на 2018-2022 

роки по поточному ремонту 

доріг 

-50 

000  -50 000      

3

.

2 

Лист 

22.09.

2020 

№32.0

1-

10/997 

збільшити на Програму 

приватизації об'єктів 

комунальної власності на 2019-

2020 роки 30 000  30 000      

зменшити по Програмі 

благоустрою міста на 2018-2022 

роки по поточному ремонту 

доріг 

-30 

000  -30 000      

3

.

3 

Лист 

22.09.

2020 

№32.0

1-

10/999 

збільшити для оплати фізичної 

охорони комплексу будівель по 

вул. 8-ме Березня,46 та Ракоці,2 

стадіону "Автомобіліст" по вул. 

Капушанська,116 

150 

000  150 000      

зменшити по Програмі 

утримання та фінансової 

підтримки спортивних споруд 

КП "Стадіон "Авангард"на 2018-

2020 роки 

-150 

000  

-150 

000      

4 
  

Управління муніципальної 

варти 0  0  0    
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4

.

1 

Лист 

28.09.

2020 

№287/

24-35 

Перерозподіл бюджетних 

призначень в межах загального 

обсягу видатків у зв'язку із 

коригуванням відпускних, 

матеріальної допомоги, 

посадових окладів відповідно до 

постанови КМУ від 03.06.2020 

№441:         

    по апарату управління: 83 000  83 000  0    

  
  

заробітна плата 

223 

000  223 000      

    нарахування на заробітну плату 49 000  49 000      

  
  

предмети, матеріали 

-110 

000  

-110 

000      

  
  

оплата послуг (крім 

комунальних) 

-66 

000  -66 000      

  
  

відрядження 

-13 

000  -13 000      

  

  

 Програма інформатизації 

діяльності Ужгородської 

міської ради та її виконавчих 

органів на 2020-2022 роки 

-83 

000  -83 000  0    

  
  

оплата послуг (крім 

комунальних) 

-83 

000  -83 000      

5 
  Департамент праці та 

соціального захисту населення 

-158 

600  

-158 

600  0    

5

.

1 

Лист 

центр

у 

соціал

ьних 

служб 

для 

сім'ї, 

дітей 

та 

молод

і від 

02.10.

2020 

№01-

18/139 

Зменшення бюджетних коштів у 

зв'язку з економією (вакантна 

посада) на заробітну плату та 

нарахування на заробітну плату 

-158 

600  

-158 

600      

6 
  

Управління охорони здоров'я 

-500 

000  

-500 

000  0    

6

.

1 

Лист 

від 

02.10.

2020  

№281/

31-24  

Зменшення бюджетних коштів у 

зв'язку з економією коштів, 

всього , у тому числі: 

-500 

000  

-500 

000      
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 Програма забезпечення 

мешканців м.Ужгорода 

імплантантами для надання 

медичної допомоги хворим із 

ураженням органів опору руху  

-300 

000  

-300 

000      

  

  

Програма протиепідемічних 

заходів та боротьби з 

інфекційними хворобами у 

м.Ужгороді  

-200 

000  

-200 

000      

7 
  

Управління освіти 0  

-103 

090  103 090    

7

.

1 

Лист 

від 

05.10.

2020  

№29.0

1-

14/495 

Перерозподіл бюджетних 

призначень між кодами 

економічної класифікації 

видатків для придбання 

основних засобів для приміщень 

харчоблоків УЗОШ І-ІІІст. №6, 

всього , у тому числі: 0  -63 090  63 090    

    субвенція з ДБ 0  -44 160  44 160    

  
  

співфінансування з місцевого 

бюджету 0  -18 930  18 930    

7

.

2 

Лист 

від 

05.10.

2020  

№29.0

1-

14/494 

Перерозподіл бюджетних 

призначень між кодами 

економічної класифікації 

видатків для придбання 

основних засобів - 

картоплечистки для НВК 

"Веселка"  0  -40 000  40 000    

7

,

3 

Лист 

06.10.

2020 

№29.0

1-

14/511 

Перерозподіл бюджетних 

призначень по економічній 

класифікації видатків( заробітна 

плата (+115 000 грн.), 

нарахування на заробітну плату 

(-115 000 грн.) 0  0      

8 
  

Управління капітального 

будівництва 0  0  0    

8

.

1 

Лист 

від 

06.10.

2020  

№28.0

1-

15/142 

Перерозподіл бюджетних 

призначень між об'єктами, 

всього, у тому числі: 0  0  0    

  
  

об'єкти комунального 

господарства 

-80 

000    -80 000    

    об'єкти освіти 80 000    80 000    

9 
  

Управління економічного 

розвитку міста 0  -50 000  50 000    
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9

.

1 

Лист 

від06.

10.202

0 

№1.04

-

09/340 

Перерозподіл між загальним та 

спеціальним фондом бюджету 

по Програмі розвитку туризму 

та формування інвестиційного 

іміджу м. Ужгород на 2017-2022 

роки 0  -50 000  50 000    

  

УСЬ

ОГО   

-658 

600  

-811 

690  

153 

090    

       

       

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

V. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. ознайомила присутніх із висновком про 

перевиконання бюджету міста за січень – вересень 2020 року, наголосила, що 

за вказаний період надійшло коштів на суму 29833,6 тис. грн.. Обсяг 

перевиконання за виключенням авансових внесків покупців земельних 

ділянок для проведення експертних грошових оцінок, які підлягають 

поверненню, склав 2010,0 тис. грн.  

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії      Віталій ГОТРА 

 

Секретар комісії      Анатолій КОВАЛЬСЬКИЙ 

  


