
1 
 

ПРОТОКОЛ № 34 
засідання  постійної  комісії з питань законності, Регламенту, 

депутатської етики та регуляторної політики 

 
від 21.05.2019 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ: 

 

 

         ВІДСУТНІ: 

Сюсько Микола Миколайович - голова комісії. 

Богуславський Роман Ярославович - секретар комісії. 

Оксьон Юрій Юрійович; 

Шанта Сергій Іванович – члени комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Сушко А.А. – секретар ради; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики; 

Яцків О.І. – заступник директора департаменту міського 

господарства; 

Полтавцева Т.В. – начальник управління майном міста 

департаменту міського господарства; 

Пекар В.І. – начальник управління правового 

забезпечення; 

Квіт В.В. – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури; 

Василиндра О.М. – начальник управління культури, 

молоді та спорту; 

Гайович С.В.  – головний спеціаліст-юрисконсульт 

відділу кадрів управління освіти; 

Біксей А.Б.  – директор департаменту праці та 

соціального захисту населення; 

Логвинов П.В. – начальник управління економічного 

розвитку міста; 

Лелекач Н.О. – начальник відділу підприємництва 

управління; 

Столярова І.М. – заступник начальника управління 

охорони здоров’я; 

Зотова О.С. – начальник управління ДАБК; 

Пуглик О.В. – начальник відділу програмного 

забезпеченя управління програмного та комп’ютерного 

забезпечення. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

І. Обговорення проектів рішень чергової ХХХIV сесії Ужгородської міської 

ради VІI скликання. 

ІІ. Про розгляд листа Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини 08.04.2019 року № 6050.4/К/289.7/19/26.2 щодо 

звернення ГО «Правозахисне бюро «Ми – є». 
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1.  (проект № 1563) Про затвердження Статуту комунальної установи 

«Інклюзивно – ресурсний центр № 1» Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Гайович С.В.  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. 

2.  (проект № 1564) Про затвердження положення про порядок прийняття 

регуляторних актів Ужгородської міської ради, її виконавчого комітету. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проект рішення. Повідомив членів 

постійної комісії про розроблений проект рішення щодо  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. В Пункті 6 проекту рішення та далі по тексту проекту рішення 

постійну комісію з питань законності, Регламенту, депутатської 

етики та регуляторної політики замінити на постійну комісію з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та 

оподаткування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

3.  (проект № 1565 з доповненням) Про доповнення д рішення ХХХ сесії 

міської ради VІІ скликання 13.12.2018 року № 1319. (Річний план 

діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних планів) 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  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. 

4.  (проект № 1566) Про зміни до рішення Х сесії VІІ скликання 26.01.2017 

року 587. (Списки присяжних міськрайонного суду). 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

5.  (проект № 1567) Про скасування рішення виконкому Ужгородської 

міської ради від 05.02.2019 р. № 22 «Про тарифи на теплопостачання для 

ТОВ «Енергозбереження Закарпаття». 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  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. 

6.  (проект № 1568) Про зміну місця розташування пам’ятника жертвам 

Голодомору. 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.М.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 0; 

"ПРОТИ"- 1; 

"УТРИМАВСЯ"- 3; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

7.  (проект № 1569) Про Програму інвентаризації та паспортизації об’єктів 

культурної спадщини м. Ужгород на 2019 – 2021 роки. 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.М.  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. 

8.  (проект № 1570) Про доповнення до рішення ІХ сесії міської ради VІІ 

скликання 22 грудня 2016 року № 503. (Програма будівництва дитячих 

спортивних майданчиків). 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.М.  представила проект рішення.  
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СЛУХАЛИ: Шанта С.І. вкотре наголосив про наявну технічну помилку у 

додатку до проекту рішення, а саме помилково вказану адресу, тому 

запропонував підтримати відповідне критичне зауваження до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням: 

 У Пункті 13 таблиці Додатку до проекту рішення адресу місця 

капітального ремонту читати як «вул. Генерала Свободи,5». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

9.  (проект № 1571) Про внесення змін до рішення від 28.02.2019 № 1429. 

(Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради) 

СЛУХАЛИ: Пуглик О.І.  представив 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. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

10.  (проект № 1572) Про зміни до рішення ХVІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 09.11.2017 року № 796. (Програма боротьби з онкологічними 

захворюваннями) 

СЛУХАЛИ: Столярова І.М.  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. 

11.  (проект № 1573) Про надання дозволу на списання основних засобів в 

Ужгородській міській дитячій клінічній лікарні. 

СЛУХАЛИ: Столярова І.М.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 
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"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

12.  (проект № 1574) Про міську Програму сімейної, гендерної політики, 

запобігання та протидію домашньому насильству і торгівлі людьми на 

2019 – 2020 роки. 

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. 

13.  (проект № 1575) Про зміни до Програми підтримки діяльності інститутів 

громадянського суспільства міста соціального спрямування на 2019 рік. 

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. 

14.  (проект № 1576) Про внесення змін до штатного розпису Ужгородського 

міського тер центру. 

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. 

15.  (проект № 1577 з доповненнями 1,2) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

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; 
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"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

16.  (проект № 1578 з доповненням) Про зміни до Програми капітального 

ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 0; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 4; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

17.  (проект № 1579) Про зміни до Програми охорони навколишнього 

природного середовища міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  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. 

18. (проект № 1580) Про зміни до Програми підготовки до продажу 

земельних ділянок 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" – 2; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 2; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

19.  (проект № 1581) Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки комунальної власності, яка підлягає продажу на 

земельних торгах у формі аукціону. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 



7 
 

"ЗА" – 2; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 2; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

20.  (проект № 1582) Про збільшення розміру статутного капіталу 

комунального підприємства «Водоканал м. Ужгорода». 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  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. 

21. (проект № 1583 з доповненням) Про зміни до Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  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. 

22.  (проект № 1584) Про Порядок складання, погодження та контролю 

виконання фінансових планів комунальних підприємств Ужгородської 

міської ради. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  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. 

23.  (проект № 1585) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458. (пл. Дружби Народів,2) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 2; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

24.  (проект № 1586) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458. (вул. Керченська, 7) 

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"- 3; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

25.  (проект № 1587) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458. (вул. Польова,4а) 

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. 

Рішення прийнято. 

26.  (проект № 1588) Про передачу об’єктів. (каналізаційна мережа). 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  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. 

27.  (проект № 1589) Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами 

господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на території 

м. Ужгород. 

СЛУХАЛИ: Лелекач Н.О.  представила проект рішення.  
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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. 

28.  (проект № 1590 з доповненням) Про зміни до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгород на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Логвинов П.В.  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. 

29.  (проект № 1591 з доповненням) Про зміни до бюджету міста Ужгород на 

2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 0; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 4; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилися з рекомендацією. 

30.  (проект № 1592) Звіт про виконання бюджету м. Ужгород за січень – 

березень 2019 року. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  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. 

31.  (проект № 1593) Про зміни до рішення VІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 18.10.2016 року № 406. (Порядок встановлення плати для 

тимчасового розміщення будівельних майданчиків). 
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СЛУХАЛИ: Зотова О.С.  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. 

32.  (проект № 1594) Про зміни та доповнення до Порядку встановлення 

вивісок в місті Ужгород, затвердженого рішенням VІІ сесії міської ради 

VІ скликання  22 липня 2011 року № 193. 

СЛУХАЛИ: Квіт В.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. 

33.  (проект № 1595) Про перейменування провулку. 

СЛУХАЛИ: Квіт В.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. 

34.  (проект № 1596) Про найменування нових вулиць міста. 

СЛУХАЛИ: Квіт В.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. 

35.  (проект № 1597) Про затвердження внесення змін у детальний план 

території, обмеженої вулицями Загорська, Мінська, Тютюнова. 

СЛУХАЛИ: Квіт В.В.  представила проект рішення.  
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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. 

36.  (проект № 1598) Про внесення змін у детальний план території, 

обмеженої вулицями Олександра Богомольця, Степана Вайди, 8 – го 

Березня та Тиводара Легоцького. 

СЛУХАЛИ: Квіт В.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. 

37.  (проект № 1599) Про внесення змін у детальний план території, 

обмеженої вулицями Університетською, Глибокою та територією УжНУ. 

СЛУХАЛИ: Квіт В.В.  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. 

38.  (проект № 1600) Про розроблення детального плану території, 

обмеженої вулицями Коритнянською, Болгарською, Успенською та 

Сергія Мартина. 

СЛУХАЛИ: Квіт В.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. 

39.  (проект № 1601) Про повернення культового майна. 

СЛУХАЛИ: Сушко А.А.  представила проект рішення.  
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 0; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 4; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

40.  (проект № 1602) Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

41. (проект № 1603) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

42. (проект № 1604) Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

43. (проект № 1605) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

44. (проект № 1606) Про надання згоди на складання технічної документації 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

45. (проект № 1607) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

46. (проект № 1608) Про поновлення та припинення дії договорів оренди 

земельних ділянок. 

47. (проект № 1609) Про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

48. (проект № 1610) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Бейгулов А.Є.) 

49. (проект № 1611) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Демура І.В.) 

50. (проект № 1612) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Демура І.В.) 

51. (проект № 1613) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Демура І.В.) 

52. (проект № 1614) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Жук В.В.) 

53. (проект № 1615) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Нагорняк Н.М.) 

54. (проект № 1616) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Русин В.В.) 

55. (проект № 1617) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

( компанія «М Файненс») 
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56. (проект № 1618) Про затвердження технічного звіту з детального 

обстеження ґрунтів та розміру втрат сільськогосподарського 

виробництва. 

57. (проект № 1619) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

58.  (проект № 1545 – повторно) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Брензович Я.І.) 

59. (проект № 1546– повторно) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Гижа Н.І.) 

60. (проект № 1547– повторно) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Ігнат В.М.) 

61. (проект № 1548– повторно) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 

(Ковальська І.А.) 

62. (проект № 1549– повторно) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Курах І.А.) 

63. (проект № 1550– повторно) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Мелкумян А.С.) 

64. (проект № 1551– повторно) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Покорба М.М.) 

65. (проект № 1552– повторно) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Завод «Конвектор») 

66. (проект № 1553– повторно) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Завод «Конвектор») 

ВИРІШИЛИ: На розгляд сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

67. (проект № 1620) Про зміни у складі постійних комісій. 

СЛУХАЛИ: Сушко А.А.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: На розгляд сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

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

Рішення прийнято. 

68.  (проект № 1621) Про тимчасовий мораторій на забудову земельних 

ділянок, реконструкцію чи добудову об’єктів у межах історичного ареалу 

міста Ужгород. (електронна петиція) 

СЛУХАЛИ: Квіт В.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 1; 

"ПРОТИ"- 2; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

 

ІІ. Про розгляд листа Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини 08.04.2019 року № 6050.4/К/289.7/19/26.2 щодо 

звернення ГО «Правозахисне бюро «Ми – є». 

СЛУХАЛИ: Сюсько М.М. зачитав зміст звернення.  

ВИРІШИЛИ: Взяти лист до відома. 

 
 

Голова комісії        М. СЮСЬКО 

 

Секретар комісії       Р. БОГУСЛАВСЬКИЙ 


