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ПРОТОКОЛ № 40 
засідання  постійної  комісії з питань законності, Регламенту, та 

депутатської етики  

 
від 28.05.2020 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ: 

 

 

         ВІДСУТНІ: 

 

Сюсько Микола Миколайович - голова комісії. 

Богуславський Роман Ярославович - секретар комісії. 

Оксьон Юрій Юрійович; 

Шанта Сергій Іванович – члени комісії. 

Вереш Павло Михайлович – член комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Зінич А.Б. – заступник начальника, начальник відділу 

правової експертизи документів управління правового 

забезпечення; 

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; 

Логвінов П.В. – начальник управління економічного 

розвитку міста; 

Драшкоці Г.А. – головний спеціаліст відділу транспорту; 

Пугачов В.О. – заступник начальника управління, 

начальник відділу контролю за паркуванням управління 

муніципальної варти; 

Решетар В.В. – начальник управління охорони здоров’я;  

Зима І.В. – начальник відділу оборонної та мобілізаційної 

роботи; 

Василиндра О.М. – начальник управління у справах 

культури, молоді та спорту; 

Мухомедьянова Н.Б. – начальник управління освіти; 

Боршовський О.І. – начальник управління містобудування 

та архітектури; 

Мага Т.В. – начальник відділу державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; 

Євдокименко М.А. – головний спеціаліст відділу 

запобігання і протидії корупції ат взаємодії з 

правоохоронними органами;  

Ковач Р.І. – начальник відділу інформатизації та 

технічного захисту інформації. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
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І. Обговорення проєктів рішень засідання чергової ХLVІІІ сесії 

Ужгородської міської  ради VІI скликання. 

 

1. (проєкт № 1989 ) Про виконання цільових Програм за 2019 рік. 

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"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

2.  (проєкт № 1990) Звіт про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста за 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

3.  (проєкт № 1991) Звіт про виконання бюджету м. Ужгорода за 2019 рік. 

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

4.  (проєкт № 1992) Про Програму підтримки підприємництва м. Ужгород 

на 2020 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. представив 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 – 0. 

Рішення прийнято. 
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5.  (проєкт № 1993) Про зміни до Програми розвитку туризму та 

формування позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018 – 

2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

6.  (проєкт № 1994) Про Програму підтримки територіального управління 

Служби судової охорони у Закарпатській області на 2020 – 2021 роки. 

СЛУХАЛИ: Євдокименко М.А. 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

7.  (проєкт № 1995) Про Програму організації суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді виконання суспільно корисних робіт у місті Ужгород на 2020 – 

2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Зінич А.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

8.  (проєкт № 1996) Про затвердження Положення про управління 

правового забезпечення Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Зінич А.Б. представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати зауваження постійної комісії з питань освіти, 

культури, охорони здоров’я, спорту та соціального захисту населення, 

міжнародних, міжконфесійних відносин та туризму та рекомендувати 

проєкт рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 
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"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

9.  (проєкт № 1997) Про затвердження Положення про відділ державної 

реєстрації речових прав та їх обтяжень виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Мага 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

10.  (проєкт № 1998) Про надання комунальному підприємству 

«Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради 

дозволу на придбання рухомого складу на умовах фінансового лізингу. 

СЛУХАЛИ: Драшкоці Г.А.  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 – 0. 

Рішення прийнято. 

11.  (проєкт № 2000) Про передачу спортивних майданчиків для міні – 

футболу з штучним покриттям. 

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

12.  (проєкт № 2001) Про надання дозволу на списання основних засобів. 

СЛУХАЛИ: Мухомедьянова Н.Б. представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 
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"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

13.  (проєкт № 2002) Про надання дозволу на списання основних засобів в 

КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської ради. 

14. (проєкт № 2003) Про надання дозволу на списання основних засобів в 

КНП «Ужгородська міська дитяча лікарня» Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проєкти рішень.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкти рішень 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.  (проєкт № 2004) Про затвердження Додаткової угоди № 1 до договору 

про передачу коштів медичної субвенції. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проєкт рішення. Запропонував членам 

постійної комісії зняти з розгляду вказаний проєкт рішення у зв’язку із втратою 

його актуальності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати зняти з розгляду проєкт рішення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

16.  (проєкт № 2006 з доповненням ) Про Програму протиепідемічних заходів 

та боротьби з інфекційними хворобами у м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

17.  (проєкт № 2007) Про зміни до рішення ХVІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 09.11.2017 року № 792. (Програма медичного забезпечення 

ветеранів) 
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18. (проєкт № 2008) Про зміни до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ 

скликання 28.02.2019 № 1436. (Програма пільгового відпуску лікарських 

засобів) 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проєкти рішень.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

19.  (проєкт № 2009) Про зміни до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ 

скликання 28 лютого 2019 року № 1431. (Програма надання шефської 

допомоги військовим частинам). 

СЛУХАЛИ: Зима І.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

20.  (проєкт № 2010) Про зміни до рішення ХХVІ сесії міської ради VІІ 

скликання 28 серпня 2018 року № 1189. (Програма розвитку фізичної 

культури). 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

21.  (проєкт № 2011) Про зміни до рішення ХІV сесії міської ради VІІ 

скликання 13 липня 2017 року № 707. (Про літературну премію імені 

Петра Скунця) 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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. 

22.  (проєкт № 2012) Про зміни до Програми підтримки діяльності інститутів 

громадського суспільства міста соціального спрямування на 2020 рік. 

23. (проєкт № 2013 з доповненнями ) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

24. (проєкт № 2014) Про створення у складі Ужгородського міського тер 

центру сектору ведення соціальних випадків. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

25.  (проєкт № 2015) Про зміни до рішення ХLІІ сесії міської ради  VІІ 

скликання 12.12.2019 № 1804. (Програма інформатизації) 

СЛУХАЛИ: Ковач Р.І. представив 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

26.  (проєкт № 2016) Про зміни до Програми розвитку земельних відносин та 

охорони земель у м. Ужгород на 2020 – 2022 роки. 

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

27.  (проєкт № 2017) 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; 
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"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

28.  (проєкт № 2018 з доповненням) Про зміни до Програми капітального 

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

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішень.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. У Додатку до проєкту рішення в Завданні 4 «Проведення 

капітального ремонту покрівель житлових будинків об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), ЖБК 

вилучити наступним об’єкт капітального ремонту: 

 
№ 

п.

п. 

Адреса, рік забудови, 

підстава включення 

Кошторисна 

вартість, грн.. 

Фінансування, грн.: 

Кошти 

бюджету 

Співфінансування 

за рахунок 

мешканців 

(20%) 

 вул. Тиводара Легоцького, 

10 (ЖБК «Надія»), рік 

забудови - 1987 

250000 200000 50000 

 

2. Доповнити Завдання 4 «Проведення капітального ремонту 

покрівель житлових будинків об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ), ЖБК наступним об’єктом 

капітального ремонту: 
№ 

п.

п. 

Адреса, рік забудови, 

підстава включення 

Кошторисна 

вартість, грн.. 

Фінансування, грн.: 

Кошти 

бюджету 

Співфінансування 

за рахунок 

мешканців 

(20%) 

 вул. Тиводара Легоцького, 

17 (ОСББ «Легоцького 17»), 

рік забудови - 1987 

250000 200000 50000 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

29.  (проєкт № 2019 з доповненнями №№ 1-11) 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. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2; 

"ПРОТИ"- 1; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

30.  (проєкт № 2076 з доповненням) Про зміни до Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

31. (проєкт № 2020) Про зміни до Програми утримання та фінансової 

підтримки спортивних споруд КП «Стадіон «Авангард» на 2018 – 2020 

роки. 

32. (проєкт № 2021) Про збільшення розміру статутного капіталу КП 

«Ужгородський комбінат комунальних підприємств» Ужгородської 

міської ради. 

33. (проєкт № 2022) Про збільшення розміру статутного капіталу КП 

«Водоканал м. Ужгород». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкти рішень до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

34.  (проєкт № 2023) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгород на 2929 рік. 

СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. представив 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

35.  (проєкт № 2024) Про відмову у наданні пільги. 

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 – 0. 

Рішення прийнято. 
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36.  (проєкт № 2025) Про зміни до бюджету 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" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

37.  (проєкт № 2026) Про право оперативного управління закладів охорони 

здоров’я.  

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

38.  (проєкт № 2027) Про оперативне управління.  (вул. Дворжака, 49) 

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

39.  (проєкт № 2028) Про оренду плату. (Ужгородська міська ЦБС). 

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

40.  (проєкт № 2029) Про доповнення до рішення ХLІV сесії міської ради VІІ 

скликання 13 лютого 2020 року № 1870. (Програма приватизації) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення.  
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2; 

"ПРОТИ"- 1; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

41.  (проєкт № 2030) Про доповнення до рішення ХLІV сесії міської ради VІІ 

скликання 13 лютого 2020 року № 1870. (вул. Другетів, 83) 

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

42.  (проєкт № 2031) Про передачу об’єктів. (каналізаційні мережі по вул. 

Митній) 

43. (проєкт № 2032) Про передачу об’єкту. (комплексний благоустрій по вул. 

Богомольця) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

44.  (проєкт № 2033) Про передачу об’єкта в господарське відання. 

(евакуатор) 

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

45.  (проєкт № 2034) Про передачу об’єктів. (затвори чавунні) 
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(проєкт № 2035) Про зміни до рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 12 грудня 2019 року № 1812. (Про передачу об’єктів) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

46.  (проєкт № 2036) Про Положення про департамент міського 

господарства. 

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

47.  (проєкт № 2037) Про зміни до рішення ХХ сесії міської ради VІІ 

скликання 22.02.2018 р. № 1008. (Про дозвіл на придбання службового 

автомобіля) 

СЛУХАЛИ: Пугачов В.О. представив проєкт рішень.  

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

48.  (проєкт № 2038) Про вилучення з державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно вулиці Канальна – Насипна. 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.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 – 0. 

Рішення прийнято. 
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49.  (проєкт № 2039) Про зміни до рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 24 грудня 2019 року № 1846. (Про найменування нових вулиць) 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

50.  (проєкт № 2040) Про затвердження детального плану 

території,обмеженої вулицями Михайла Грушевського, Марії 

Заньковецької,Володимира Погорєлова, Капушанською (Перемоги). 

51. (проєкт № 2041) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Капушанською (Перемоги), Федора Достоєвського, 

Марії Заньковецької, Тиводара Легоцького. 

52. (проєкт № 2042) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Володимира Погорєлова, Марії Заньковецької, 

Федора Достоєвського, Капушанською (Перемоги). 

53. (проєкт № 2043) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Михайла Томчанія, Миколи Лисенка та межею 

міста. 

54. (проєкт № 2044) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Іспанською, Собранецькою, Закарпатською та 

територією аеропорту. 

55. (проєкт № 2045) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Миколи Лисенка, Горянською та межею міста.  

56. (проєкт № 2046) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Українською, Іштвана Дендеші, Антоніна Дворжака 

та Андрія Палая. 

57. (проєкт № 2047) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої площею Кирила і Мефодія, вулицями Минайською, 8-го 

Березня (до № 19), ЗОШ № 12 та № 15 та вулицею Марії Заньковецької. 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проєкти рішень.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

58.  (проєкт № 2048 з доповненням 1-4) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 
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59. (проєкт № 2049 з доповненням 1-4) Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

60. (проєкт № 2050 з доповненням 1-4) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

61. (проєкт № 2051 з доповненням 1-4) Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

62. (проєкт № 2052 з доповненням 1-3) Про надання згоди на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

63. (проєкт № 2053 з доповненням 1-3) Про затвердження технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

64. (проєкт № 2054 з доповненням 1-3) Про поновлення дії договорів оренди 

земельних ділянок. 

65. (проєкт № 2055 з доповненням 1-4) Про надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

66. (проєкт № 2056) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Бедь К.В.) 

67. (проєкт № 2057) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Горблюк Г.О.) 

68. (проєкт № 2058) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Грабар О.О.) 

69. (проєкт № 2059) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Квятковська Л.М.) 

70. (проєкт № 2060) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Лозінська М.Я.) 

71. (проєкт № 2061) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Маленкова Е.С.) 

72. (проєкт № 2062) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Місарош І.В.) 

73. (проєкт № 2063) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Місарош І.В.) 

74. (проєкт № 2064) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Покрівчак М.М.) 

75. (проєкт № 2065) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  
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(Шуберт В.М.) 

76. (проєкт № 2066) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Екзотика ЛТД») 

77. (проєкт № 2067) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Паб і Ком») 

78. (проєкт № 2068) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «ПОМ – НІМ») 

79. (проєкт № 2069) Про затвердження матеріалів актуалізації звіту про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення шляхом викупу.  

80.  (проєкт № 2070 з доповненням 1,2) Про зміни та скасування рішень 

міської ради.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкти рішень до розгляду сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

81.  (проєкт № 2071) Про скасування рішення виконкому 20.04.2018 р. № 

103. 

82. (проєкт № 2072) Про скасування рішення виконкому 20.04.2018 р. № 103. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкти рішень до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
 

 

Голова комісії                    Микола СЮСЬКО 

 

 

Секретар комісії           Роман БОГУСЛАВСЬКИЙ 


