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ПРОТОКОЛ № 41 
засідання  постійної  комісії з питань законності, Регламенту, та 

депутатської етики  

 
від 14.07.2020 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ: 

 

 

         ВІДСУТНІ: 

 

Сюсько Микола Миколайович - голова комісії. 

Богуславський Роман Ярославович - секретар комісії. 

Оксьон Юрій Юрійович – член комісії. 

Шанта Сергій Іванович;  

Вереш Павло Михайлович – члени комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Пекар В.І. – начальник управління правового 

забезпечення; 

Біксей А.Б. – директор департаменту праці та соціального 

захисту населення; 

Тарахонич В.Ю. – начальник управління міжнародного 

співробітництва та інновацій; 

Граб Г.Я. – заступник директора, начальник бюджетного 

відділу департаменту фінансів та бюджетної політики; 

Кенс О.Ю. – заступник директора, начальник відділу 

планування та аналізу доходів бюджету 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; 

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

Зима І.В. – начальник відділу оборонної та мобілізаційної 

роботи; 

Боршовський О.І. – начальник управління містобудування 

та архітектури; 

Каліновська О.Є. – начальник відділу регулювання 

забудови управління містобудування та архітектури; 

Ковач Р.І. – начальник відділу інформатизації та 

технічного захисту інформації. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Обговорення проєктів рішень засідання чергової L сесії Ужгородської 

міської  ради VІI скликання. 
 

1. (проєкт № 2078) Звіт про виконання бюджету м. Ужгород за січень – 

березень 2020 року. 
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СЛУХАЛИ: Кенс О.Ю. 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

2.  (проєкт № 2079 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: 

Доповнити проєкт рішення наступними пунктами:  

«1.25 Гр. Губинець Марії Михайлівні, 1949 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***************, особа з інвалідністю 3гр., з/д, 

(реєстраційний номер облікової картки**********), на вирішення 

соціально-побутових питань у сумі 2000 грн.; 

1.26 Гр. Дементьєвій Ларисі Григорівні, 1947 року народження, мешканці 

м. Ужгород, вул.*************, пенсіонерка (реєстраційний номер 

облікової картки*************), потребує допомоги на вирішення 

соціально-побутових питань у сумі 2000 грн.; 

1.27 Гр. Держі Анатолію Меєровичу, 1956 року народження, мешканцю м. 

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

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

питань у сумі 2000 грн.». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

3.  (проєкт № 2080) Про Програму надання матеріально – технічної 

допомоги Чопському прикордонному загону на 2020 – 2023 роки  

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

4.  (проєкт № 2081) Про зміни до рішення ХХХV сесії міської ради VІІ 

скликання 28 березня 2019 року № 1485. (Програма надання шефської 

допомоги військовим частинам) 
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СЛУХАЛИ: Зима І.В. 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

5.  (проєкт № 2082) Про зміни до рішення ХLІ сесії міської ради VІІ 

скликання 14 листопада 2019 року № 1718. (Програма мобілізаційної 

підготовки) 

СЛУХАЛИ: Зима І.В. 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

6.  (проєкт № 2083) Про зміни та доповнення до Програми розвитку 

транскордонного співробітництва та підтримки імплементації проектів 

міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Тарахонич В.Ю. 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

7.  (проєкт № 2084) Про зміни до рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 12.12.2019 № 1804. (Програма інформатизації діяльності 

виконавчих органів) 

СЛУХАЛИ: Ковач Р. представив 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 – 0. 

Рішення прийнято. 
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8.  (проєкт № 2085) Про зміни до рішення сесії міської ради 09.11.2017 № 

793. (Програма протидії захворюванню на туберкульоз). 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

9.  (проєкт № 2086) Про Програму безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії 

населення м. Ужгород на 2021 – 2023 роки. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

10.  (проєкт № 2087) Про Програму забезпечення мешканців м. Ужгород, які 

страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 

2021 – 2023 роки. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

11.  (проєкт № 2088) Про Програму підготовки до продажу земельних 

ділянок на 2021 – 2023 роки. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2; 

"ПРОТИ"- 1; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 
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Комісія не визначилася з рекомендацією. 

12.  (проєкт № 2089) Про зміни та доповнення до рішення ХХХІV сесії 

міської ради VІІ скликання 28.02.2019 року № 1457. (Програма 

приватизації комунального майна) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 1; 

"ПРОТИ"- 2; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

13.  (проєкт № 2090 з доповненням) Про зміни до комплексної Програми 

відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2017 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

14.  (проєкт № 2091 з доповненням) Про зміни до Програми реконструкції та 

капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 

2017 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

15.  (проєкт № 2092) 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. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 1; 
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"ПРОТИ"- 1; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

16.  (проєкт № 2093) Про зміни до Програми капітального ремонту 

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

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

17. (проєкт № 2094) Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 1; 

"ПРОТИ"- 2; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

18.  (проєкт № 2095) Про збільшення розміру статутного капіталу КП «Парк 

культури та відпочинку «Під замком» Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

19. (проєкт № 2096) Про створення комунального підприємства «Акватік 

центр Уж» Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І., Полтавцева Т.В. представили проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 1; 
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"ПРОТИ"- 1; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

20.  (проєкт № 2097) Про доповнення до рішення VІ сесії міської ради VІІ 

скликання 30 серпня 2016 року № 350. (Порядок видачі дозволів на 

проведення робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою) 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

21. (проєкт № 2098) Про надання згоди на прийняття у комунальну власність 

елементів благоустрою. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

22. (проєкт № 2099 з доповненням) Про Перелік другого типу об’єктів 

комунальної власності територіальної громади міста Ужгород, що 

підлягають передачі в оренду без проведення аукціону. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2; 

"ПРОТИ"- 1; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

23.  (проєкт № 3000) Про передачу комунального майна в оперативне 

управління закладам охорони здоров’я.  

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

24. (проєкт № 3001) Про доповнення до рішення ХLІV сесії міської ради VІІ 

скликання 13 лютого 2020 року № 1870. (вул. Генерала Свободи,9) 

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"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

25.  (проєкт № 3002) Про зміни до рішення ХLVІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 04 червня 2020 року № 1973. (вул. Оноківська, 16) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 1; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 2; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

26.  (проєкт № 3003) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгорода на 2020 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"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

27.  (проєкт № 3004) Про надання пільги. (медичні комунальні підприємства 

області) 

СЛУХАЛИ: Кенс О.Ю. представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням: 

 Встановити пільгу з 01.08.2020 року. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

28.  (проєкт № 3005) Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік. 

СЛУХАЛИ: Граб Г.Я. 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

29.  (проєкт № 3006 з доповненням) Про доповнення до рішення ХLІІ сесії 

міської ради VІІ скликання 12.12.2019 № 1796 (План підготовки проектів 

регуляторних актів) 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 У Пункті 11 Додатку до проєкту рішення строки виконання читати  

«2020 рік». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

30.  (проєкт № 3007) Про зміни до рішення ХLІV сесії міської ради VІІ 

скликання 13.02.2020 № 1871. (Список присяжних) 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

31.  (проєкт № 3008) Про заступника міського голови Цапа І.Ю. 

32. проєкт № 3009) Про виконання рішення суду. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проєкти рішень.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкти рішень на розгляд сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

33.  (проєкт № 3010) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Закарпатською, Миколи Добролюбова, Івана 

Франка та Загорською. 

34. (проєкт № 3011) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Підградською, Електрозаводською, Івана 

Панькевича, Івана Айвазовського, Другетів, Насипною та річкою Уж. 

35. (проєкт № 3012) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Климента Тімірязєва, Об’їзною дорогою, Федора 

Потушняка, Шахтарів. 

36. (проєкт № 3013) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Юрія Гагаріна, Коритнянською, Сергія Мартина 

(Паризької Комуни) та територією підприємств оптової торгівлі. 

37. (проєкт № 3014) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Об’їзною дорогою, Доманинською та каналом. 

38. (проєкт № 3015) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Собранецькою, Митною, Тараса Шевченка, 

Загорською та площею Віталія Постолакі. 

39. (проєкт № 3016) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Тараса Шевченка, Митною, Івана Франка, Миколи 

Добролюбова, Закарпатською, площею Князя Лаборця та вулицею Яна 

Гуса. 

40. (проєкт № 3017) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Шахтарів, Федора Потушняка, Об’їзною дорогою, 

Івана Котляревського. 

41. (проєкт № 3018) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Іллі Бродлаковича, Климента Тімірязєва, Шахтарів 

та Івана Котляревського. 

42. (проєкт № 3019) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Цвітною, Іштвана Сечені, Марії Заньковецької, 

Олександра Капуша. 

43. (проєкт № 3020) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Стародоманинською, Технічною, залізничною 

колією та вулицею Об’їзна дорога. 

44. (проєкт № 3021) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Об’їзна дорога, Доманинською, 

Стародоманинською. 

45. (проєкт № 3022) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Міклоша Берчені, Підгірною, Тихою, Далекою та 

Криничною. 
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46. (проєкт № 3023) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Андрія Палая, Василя Стефаника, Іштвана Дендеші, 

Данила Галицького. 

47. (проєкт № 3024) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Станційною, Залізничною, територією автовокзалу, 

площею Георгія Кірпи та залізничною колією. 

48. (проєкт № 3025) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої проспектом Свободи, територією автовокзалу, вулицями 

Залізничною, Дубовою, Василя Сурикова та Минайською. 

49. (проєкт № 3026) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Миколи Бобяка, Приладобудівників та річкою Уж. 

50. (проєкт № 3027) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Олександра Капуша, Капушанською, Олександра 

Радищевата Слов’янською набережною. 

51. (проєкт № 3028) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Ольги Кобилянської, Василя Верещагіна, Андрія 

Палая та Олега Кошового. 

52. (проєкт № 3029) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжака, Андрія 

Палая та Василя Верещагіна. 

53. (проєкт № 3030) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Олега Кошового, Андрія Палая та Проектною. 

54. (проєкт № 3031) Про затвердження детального плану території в районі 

вулиці Собранецької, 147 (територія ТСО України) 

55. (проєкт № 3032) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицею Собранецькою, територією ТСО України та 

територією лісів. 

56. (проєкт № 3033) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Болгарською, Успенською, Сергія Мартина та ЛЕП. 

57. (проєкт № 3034) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої площею Жупанатською, вулицями Підгірною, Яроцькою, 

Олександра Фединця, площею Корятовича. 

58. (проєкт № 3035) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Собранецькою, територією аеропорту та ТСО 

України. 

59. (проєкт № 3036) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Шумною, Підградською, Олександра Фединця, 

Панаса Мирного, Другетів, Устима Кармелюка, Іонакія Базиловича. 

60. (проєкт № 3037) Про затвердження детального плану території. (вулиці 

Возз’єднання, Миколи Бобяка, Володимирська, Михайла Драгоманова) 

61. (проєкт № 3038) Про затвердження детального плану території (вулиці 

Олександра Богомольця, Степана Вайди. 8-го Березня, Тиводара 

Легоцького) 

62. (проєкт № 3039) Про розроблення містобудівної документації. 

СЛУХАЛИ: Каліновська О.Є. представила проєкти рішень.  
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкти рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 1; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 2; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

63. (проєкт № 3040) Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

64. (проєкт № 3041) Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

65. (проєкт № 3042) Про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

66. (проєкт № 3043) Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

67. (проєкт № 3044) Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

68. (проєкт № 3045) Про надання згоди на складання технічної документації 

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

69. (проєкт № 3046) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

70. (проєкт № 3047) Про поновлення та припинення лії договорів оренди 

земельних ділянок. 

71. (проєкт № 3048) Про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

72. (проєкт № 3049) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 

73. (проєкт № 3050) Про надання згоди на встановлення платного 

строкового земельного сервітуту. 

74. (проєкт № 3051) Про зміни та скасування рішень міської ради.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкти рішень до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
 

 

Голова комісії           Микола СЮСЬКО 

 

 

Секретар комісії            Роман БОГУСЛАВСЬКИЙ 


