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ПРОТОКОЛ № 35 
засідання  постійної  комісії з питань законності, Регламенту, та 

депутатської етики  

 
від 10.07.2019 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ: 

 

 

        

         ВІДСУТНІ: 

Сюсько Микола Миколайович - голова комісії. 

Богуславський Роман Ярославович - секретар комісії. 

Оксьон Юрій Юрійович; 

Вереш Павло Михайлович – члени комісії. 

Шанта Сергій Іванович – член комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Кенс О.Ю. – заступник директора 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; 

Боршовський О.І. – начальник управління 

містобудування та архітектури; 

Пуківська М.І.  – заступник начальника управління 

освіти; 

Цап В.В. – заступник начальника управління 

економічного розвитку міста; 

Говалло С.О. – начальник відділу забезпечення системи 

відеоспостереження управління програмного та 

комп’ютерного забезпечення; 

Воловар М.В. – начальник служби та спец роботи; 

Юрко А.А. – начальник управління капітального 

будівництва. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

І. Обговорення проектів рішень чергової ХХХVIII сесії Ужгородської 

міської ради VІI скликання. 

 

1. (проект №1627) Про затвердження Положення про департамент міського 

господарства.  

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; 
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Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

2.  (проект №1628) Про ліквідацію комунального підприємства зеленого 

господарства "Агромікс" 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. 

3. (проект №1629) Про припинення діяльності комунального підприємства 

"Уж-Фест" 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" – 3; 

"ПРОТИ"- 1; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

4.  (проект №1630) Про передачу комунального майна в оперативне 

управління. (заклад дошкільної освіти №7 "Віночок") 

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. 

5.  (проект №1631) Про передачу комунального майна в оперативне 

управління. (ЗОШ №6) 

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. 
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6. (проект №1632) Про безоплатну передачу  майна комунальної власності. 

("Романі Чгіб") 

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. 

7. (проект №1633) Про передачу приміщення у користування. (підвальне 

приміщення по вул. Сільвая, 3)  

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. 

8. (проект №1634) Про надання згоди на відчуження спільної часткової 

власності. (вул. Дендеші, 139) 

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. 

9. (проект №1635) Про надання згоди на прийняття квартири у комунальну 

власність.  

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. 

10.  (проект №1636) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458. (пл. Дружби Народів,2) 
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11.  (проект №1637) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

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

12.    (проект №1638) Про внесення змін до рішення ХVІІ сесії міської ради 

VІІ скликання 16 листопада 2017 року № 865. (вул. Г. Свободи, 9б) 

13.  (проект №1639) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458. (пр. Свободи, 31) 

14. (проект №1640) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458. (вул. Волошина, 14-16) 

15. (проект №1641) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458. (вул. Загорська, 51) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

16. (проект №1642) Про зміни до Програми утримання та фінансової 

підтримки спортивних споруд КП "Стадіон "Авангард" 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" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

17.  (проект №1643) Про збільшення розміру статутного капіталу 

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" – 2; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 2; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

18.  (проект №1644) Про зміни до Програми реконструкції та капітального 

ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017 -2020 

роки.  

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

          Доповнити перелік об’єктів Програми реконструкції та капітального 

ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки 

наступним об’єктом капітального ремонту без забезпечення фінансування: 

«Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. Абрикосова на суму 100 

тис. грн. та вул. Яблунева на суму 100 тис. грн». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

19.  (проект №1645) 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"- 3; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

20.  (проект №1646) Про зміни до Програми благоустрою 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" – 0; 

"ПРОТИ"- 1; 

"УТРИМАВСЯ"- 3; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

21.  (проект №1647) Про затвердження Програми з облаштування 

внутрішніх вбиралень у закладах освіти м. Ужгорода на 2019 -2020 роки.  

СЛУХАЛИ: Пуківська М.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. Додаток 2 до Програми  доповнити наступним об’єктом: 
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№ 

з/п 

Найменування закладу освіти (адреса) Орієнтовні обсяги фінансування з 

проведення капітальних робіт 

внутрішніх вбиралень у закладах 

освіти за роками виконання 

міського бюджету (тис. грн.) 

І етап ІІ етап 

2019 2019 2020 

17. Заклад дошкільної освіти № 42 «Джерельце» 

(вул. Легоцького, 19а) 

50  250 

2. Привести у відповідність загальні суми Програми. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

22.  (проект №1648) Про зміни до рішення XXII сесії міської ради VII 

скликання 06.04.18 №1048.  

СЛУХАЛИ: Говалло С.О. 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. 

23.  (проект №1649) Про зміни та доповнення до рішення XVII сесії міської 

ради VII скликання 09.11.2017 року №797.  

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. 

24.  (проект №1650) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгород на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Логвинов П.В. представив проект рішення. Запропонував 

розглянути та підтримати доповнення до проекту рішення, підготовленого за 

поданням управління капітального будівництва з відповідною рекомендацією 

постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, 

оподаткування та регуляторної політики. 

СЛУХАЛИ: Сюсько М.М. зазначив, що вищевказане доповнення не може бути 

розглянуто на засіданні, оскільки не витримана процедура оформлення та 

оприлюднення. Поставив на голосування проект рішення без доповнення. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: Юрко А.А. проінформував присутніх щодо доповнення до 

преоекту рішення та зауважив, що ним передбачено внесення змін до Програми 

економічного та соціального розвитку міста Ужгород об’єктів капітального 

ремонту без забезпечення фінансування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати доповнення до проекту рішення до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

25.  (проект №1651) Про зміни до рішення міської ради 10.07.2018 №1151 

"Про місцеві податки і збори".  

СЛУХАЛИ: Кенс О.Ю. 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 №1652) Про зміни до рішення XXX сесії міської ради VII 

скликання 13 грудня 2018 року №1367.   

СЛУХАЛИ: Воловар М.В. представила проект рішення.  

СЛУХАЛИ: Сюсько М.М. зауважив, що ввжає за недоцільне збільшувати 

патронатну службу ще на одну одиницю, тому запропонував внести до проекту 

рішення критичне зауваження наступного змісту: 

          У Пункті 1 проекту рішення вилучити тексти наступного змісту «-ввести 

у склад патронатної служби 1 одиницю (радник)» та «- вивести зі складу 

господарсько-експлуатаційного управління 1 одиницю». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зауваження голови постійної комісії та 

рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
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27.  (проект №1653) Про затвердження положення про відділ контролю за 

додержанням законодавства про працю Ужгородської міської  ради та 

зміни до положення про управління міжнародного співробітництва та 

інновацій Ужгородської міської ради.    

СЛУХАЛИ: Воловар М.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. 

28.  (проект №1654) Про направлення на навчання. 

СЛУХАЛИ: Воловар М.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. 

29.  (проект № 1597 повторно) Про затвердження внесення змін у детальний 

план території, обмеженої вулицями Загорська, Мінська, Тютюнова. 

30. (проект №1655) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Михайла Ломоносова, Собранецькою, Івана 

Крилова та Ференца Ракоці.  

31. (проект №1656) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Юрія Гагаріна, Коритнянською та межею міста.   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проекти рішень до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова комісії       М. СЮСЬКО 

 

 

 

Секретар комісії       Р. БОГУСЛАВСЬКИЙ 

 
 


