
ПРОТОКОЛ № 38 
засідання  постійної  комісії з питань законності, Регламенту, та 

депутатської етики  

 
від 03.12.2019 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ: 

 

 

        

 

Сюсько Микола Миколайович - голова комісії. 

Богуславський Роман Ярославович - секретар комісії. 

Вереш Павло Михайлович; 

Оксьон Юрій Юрійович; 

Шанта Сергій Іванович – члени комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Біксей А.Б. – директор департаменту праці та соціального 

захисту населення; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики; 

Турецька Я.П. – головний спеціаліст відділу правової 

експертизи документів управління правового 

забезпечення; 

Щербанич С.І. – начальник відділу економічного 

розвитку, аналізу та стратегічного планування 

управління економічного розвитку міста; 

Ключинець І.К. – начальник фінансово-економічного 

відділу управління охорони здоров’я; 

Полтавцева Т.В. – начальник управління майном міста 

департаменту міського господарства; 

Ковач Р.І. – начальник відділу інформатизації та 

технічного захисту інформації; 

Мухомедьянова Н.Б. – начальник управління освіти; 

Говалло С.О. – начальник відділу забезпечення системи 

відео спостереження; 

Варцаба С.В. – депутат міської ради. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Про розгляд звернень депутата міської ради VII скликання Варцаби С.В. 

02.12.2019 року № 01-11/3279, 01-11/3280. 

ІІ. Обговорення проектів рішень першого пленарного засідання чергової 

XLII сесії Ужгородської міської ради VІI скликання. 

 

I. Про розгляд звернень депутата міської ради VII скликання Варцаби С.В. 

02.12.2019 року № 01-11/3279, 01-11/3280. 

 

СЛУХАЛИ: голова постійної комісії Сюсько М.М. зачитав звернення депутата 

Варцаби С.В. щодо порушення міським головою Регламенту Ужгородської 



міської ради під час засідання чергової XLI сесії Ужгородської міської ради 

14.11.2019 року. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути вищевказані звернення на наступному засіданні 

постійної комісії. Доручити відділу по роботі з депутатами надати витяг з 

протоколу засідання сесії в частині викладених у зверненні питань. 

Запросити на наступне засідання постійної комісії депутата міської ради 

Варцабу С.В. та представника управління правового забезпечення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

 

ІІ. Обговорення проектів рішень першого пленарного засідання чергової 

XLII сесії Ужгородської міської ради VІI скликання. 

1. (проєкт № 1861) Про проєкти регуляторних актів міської ради та 

виконавчого комітету на 2020 рік. 

СЛУХАЛИ: Турецька Я.П. представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 

2.  (проєкт № 1862) Звіт про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста за січень - вересень 2019 року. 

 СЛУХАЛИ: Щербанич С.І. представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

3. (проєкт № 1863) Про Програму економічного і соціального розвитку м. 

Ужгород на 2020 рік. 

СЛУХАЛИ: Щербанич С.І. представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню економічного розвитку міста до 

березня 2020 року надати постійній комісії звіт про виконання цільових 

Програм міста за підсумками 2019 року. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 



"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: Сюсько М.М. поставив на голосування проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 1; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 3; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

4. (проєкт № 1864) Звіт про виконання бюджету м. Ужгорода за 9 місяців 

2019 року. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

5.  (проєкт № 1865) Про бюджет міста Ужгород на 2020 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 1; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

6.  (проєкт № 1866) Про прогноз бюджету міста Ужгород на 2021 – 2022 

роки. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

7.  (проєкт № 1867) Про надання пільги. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проєкт рішення.  



ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 

8.  (проєкт № 1868) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгород на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Щербанич С.І. представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

9.  (проєкт № 1869) Про Програму інформатизації діяльності Ужгородської 

міської ради та її виконавчих органів на 2020 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Ковач Р.І. представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

10.  (проєкт № 1870) Про зміни до рішення ХХVІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 11.10.18 № 1262. (Програма «Безпечне місто»). 

СЛУХАЛИ: Говалло С.О. представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

11.  (проєкт № 1871) Про зміни до рішення ХVІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 09.11.2017 № 794. (Програма «Цукровий діабет»). 

СЛУХАЛИ: Ключинець І.К. представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 



"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: Ключинець І.К. запропонувала членам постійної комісії 

розглянути проєкти рішення «Про прийняття коштів медичної субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання послуг з охорони 

здоров’я населенню Бараниської ОТГ на 2020 рік» та «Про прийняття коштів 

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

послуг з охорони здоров’я населенню міста Чоп на 2020 рік», підготовлений 

управлінням охорони здоров’я на підставі статті 101 Бюджетного Кодексу 

України та договорів про передачу коштів медичної субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання послуг з охорони здоров’я населенню 

з відповідними установами. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкти рішення та рекомендувати міському 

голові включити до порядку денного для розгляду на черговому першому 

пленарному засіданні XLIІ сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

12.  (проєкт № 1873 з доповненням) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. Доповнити проект рішення наступними пунктами: 

1.90 Гр. Завадській Майї Борисівній, 1965 року народження, мешканці м. 

Ужгород, ***********, (реєстраційний номер облікової картки **********), 

потребує допомогу на лікування онкологічного захворювання у сумі 10000 

грн.; 

1.91 Гр. Козіній Гізеллі Гейзівній, 1950 року народження, мешканці м. 

Ужгород, *************, (реєстраційний номер облікової картки 

**********), потребує допомоги на вирішення соціально-побутових питань 

у сумі 2000 грн.; 

1.92 Гр. Пейтер Руслану Володимировичу, 1984 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, *************, (реєстраційний номер облікової 

картки ************), потребує допомоги на вирішення соціально-

побутових питань у сумі 2000 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 



Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

13.  (проєкт № 1874) Про зміни до Програми підготовки до продажу 

земельних ділянок на 2018 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

14.  (проєкт № 1875) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458. (вул. Гошовського, 2-4). 

15. (проєкт № 1876) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28лютого 2019 року № 1458. (вул. Довженка, 5а). 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкти рішень.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкти рішень на розгляд сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

16.  (проєкт № 1877) Про передачу об’єктів. 

17. (проєкт № 1878) Про передачу об’єкта.  

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкти рішень.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкти рішень на розгляд сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

18.  (проєкт № 1879) Про передачу приміщення у користування та 

встановлення орендної плати. (редакція газети «Ужгород») 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 



19.  (проєкт № 1880) Про затвердження Кодексу етичної поведінки 

працівників комунальних підприємств, підпорядкованих Ужгородській 

міській раді. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

20.  (проєкт № 1881) Про надання дозволу на списання основних засобів. 

(комп’ютер ЗДО № 39). 

СЛУХАЛИ: Мухомедьянова Н.Б.  представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 
 

 

Голова комісії                             Микола СЮСЬКО 

 

 

Секретар комісії            Роман БОГУСЛАВСЬКИЙ 

 
 

 

 

 

 
 


