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ПРОТОКОЛ № 23 

засідання постійної комісії з питань соціально – гуманітарної політики, 

Регламенту та депутатської етики 

 

від 24.06.2021 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

 

        

          

         ВІДСУТНІ: 

Камінська Олена Анатоліївна – голова комісії. 

Глагола Ярослав Іванович – секретар комісії. 

Бокоч Юліана Миколаївна; 

Матюк Ігор Андрійович; 

Чернобук Алла Леонідівна; 

Качур Віктор Миколайович; 

Горват Мирослав Васильович – члени комісії. 

Ліврінц Антон Антонович – заступник голови комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Тарахонич В.Ю. – начальник управління міжнародного 

співробітництва та інновацій; 

Цап В.В. – заступник начальника управління 

економічного розвитку міста; 

Бабидорич В. – заступник голови Обласного «Фонду 

інвестування об’єктів соціальної сфери та 

промисловості». 

Бобик П.І. – начальник відділу транспорту; 

Василиндра О.М. – начальник управління у справах 

культури, молоді та спорту; 

Мухомедьянова Н.Б. – начальник управління освіти; 

Ленько А.Ю. – начальник управління правового 

забезпечення; 

Білецький О.С. – заступник начальника, начальник відділу 

технічного забезпечення та зв’язку управління 

програмного та комп’ютерного забезпечення; 

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

Келемец А.М. – директор департаменту соціальної 

політики; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики; 

Яцків О.І. – заступник директора департаменту міського 

господарства; 

Полтавцева Т.В. – заступник директора, начальник 

управління майном міста департаменту міського 

господарства; 

Штефуца В.О. – начальник відділу запобігання та 

виявлення корупції; 

Лахоцький В.І. – начальник служби містобудівного 

кадастру управління містобудування та архітектури. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

Обговорення проєктів рішень засідання чергової VІІ сесії Ужгородської 

міської  ради VІІI скликання. 
 

1.  (проєкт № 221) Про затвердження туристичного гасла та логотипу м. 

Ужгорода. 

СЛУХАЛИ: Цап В.В. представив проєкт рішення. 

СЛУХАЛИ: Бокоч Ю.М. запропонувала звернути увагу на написання 

транскрипції назви міста Ужгород англійською мовою. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 2; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

2. (проєкт № 222) Про надання згоди на реалізацію проєкту цільових 

екологічних (зелених) інвестицій для придбання автобусів, оснащених 

електричними двигунами. 

СЛУХАЛИ: Бобик П.І. повідомив, що вказаний проєкт рішення потребує 

доопрацювання, оскільки змінилася загальна сума коштів. Враховуючи 

наведене,  запропонував членам комісії не розглядати зазначений проєкт 

рішення. 

3.  (проєкт № 223) Про Програму «Власний дім» на 2021 – 2025 роки. 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

4.  (проєкт № 224) Про зміну назв та затвердження Статутів закладів 

культури та спорту, підвідомчих управлінню у справах культури, молоді 

та спорту. 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.М.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 
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"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

5.  (проєкт № 225) Про Положення про конкурс на посаду керівника 

закладу загальної середньої освіти комунальної власності міста Ужгород. 

СЛУХАЛИ: Мухомедьянова Н.Б. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

6.  (проєкт № 226) Про Програму підтримки законності та правопорядку в 

місті Ужгород на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Ленько А.Ю. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: На розгляд сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

7.  (проєкт № 227) Про зміни до рішення ХLІV сесії міської ради VІІ 

скликання 13.02.2020 № 1871. (Про список присяжних) 

СЛУХАЛИ: Ленько А.Ю. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

8.  (проєкт № 228) Про зміни до рішення ІV сесії міської ради VІІІ 

скликання 30 березня 2021 року № 154. (Про реалізацію міжнародного 

проєкту) 

СЛУХАЛИ: Тарахонич В.Ю. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

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

Рішення прийнято. 

9.  (проєкт № 229) Про зміни до рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 12.12.2019 № 1804. (Програма інформатизації) 

СЛУХАЛИ: Білецький О.С. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

10.  (проєкт № 230) Про схвалення проєкту договору про співробітництво. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 Пункт 2.1.1. Договору викласти в наступній редакції: 

«2.1.1. Надання первинно медичної допомоги мешканцям Оноківської 

територіальної допомоги, а саме: с. Оноківці, с. Оріховиця, с. Невицьке, с. 

Кам’яниця та с. Гута.». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

11.  (проєкт № 231) Про зміни до рішень міської ради 23.07.2020 № 2022, № 

2023, 12.12.2019 № 1804, 09.11.2017 № 792, № 793, № 794, № 795, № 796, 

28.08.2018 № 1187, № 1188, 30.05.2019 № 1583, 14.11.2019 № 1733, 

07.05.2020 № 1928. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

12.   (проєкт № 232) Про Програму фінансування витрат за надані пільги 

окремим категоріям з послуг зв’язку на 2021 – 2023 роки. 

СЛУХАЛИ: Келемец А.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

13.  (проєкт № 233) Про Програму надання щомісячної компенсації на 

житлово – комунальні послуги Почесним громадянам міста Ужгород на 

2022 – 2024 роки. 

СЛУХАЛИ: Камінська О.А. повідомила про наявність конфлікту інтересів у 

вказаному проекті рішення, тому приймати участь у обговоренні та голосуванні 

вона не буде. 

СЛУХАЛИ: Келемец А.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

14.  (проєкт № 234) Про Програму підтримки діяльності інститутів 

громадянського суспільства міста соціального спрямування на 2022 рік. 

СЛУХАЛИ: Келемец А.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

15.  (проєкт № 235) Про Програму посилення соціального захисту громадян 

міста «Добра справа» на 2021 – 2023 роки. 

СЛУХАЛИ: Келемец А.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

16.  (проєкт № 236) Про Програму фінансової підтримки діяльності 

благодійного фонду «Все можливо» на 2021 – 2022 роки. 
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СЛУХАЛИ: Келемец А.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

17.  (проєкт № 237) Про Програму фінансування видатків на компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських 

автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2022 

рік. 

СЛУХАЛИ: Келемец А.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

18.  (проєкт № 238) Про зміни до Програми додаткових гарантій 

соціального захисту громадян на 2020 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Келемец А.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

19.  (проєкт № 239) Про зміни до міської Програми сімейної, гендерної 

політики, запобігання та протидію домашньому насильству і торгівлі 

людьми на 2021 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Келемец А.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
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20.  (проєкт № 240) Про зміни та доповнення до рішення LІ сесії міської 

ради VІІ скликання 10.09.2020 р. № 2097. (Програма фінансування 

комунальних послуг Почесним громадянам) 

СЛУХАЛИ: Камінська О.А. повідомила про наявність конфлікту інтересів у 

вказаному проекті рішення, тому приймати участь у обговоренні та голосуванні 

вона не буде. 

СЛУХАЛИ: Келемец А.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

21.  (проєкт № 241) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Келемец А.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Доповнити проєкт рішення наступними пунктами: 

 1.20. Гр. Барсукову Володимиру Івановичу, 1955 року народження, 

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

картки платника податків ********), на лікування (онкологія) у сумі 

7000,00 грн.; 

1.21. Гр. Петросян Ірині Ревазівні, 1987 року народження, мешканці  

м. Ужгород, ********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ********) на лікування доньки у сумі 15000,00 грн.; 

1.22. Гр. Трачук Ользі Володимирівні, 1979 року народження, мешканці  

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

платника податків ********) на лікування сина (онкологія) у сумі 15000,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

22.  (проєкт № 242) Про доповнення до рішення LІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 15 жовтня 2020 року № 2173. (Перелік установ, які надають 

соціально важливі послуги) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

23.  (проєкт № 243) 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 проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 4; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася із рекомендацією. 

24.  (проєкт № 244) Про продовження договору оренди комунального майна 

без проведення аукціону.  (КНП «Ужгородський міський центр ПМСД») 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

25.  (проєкт № 245) Про зміни до рішення L сесії міської ради VІІ скликання 

23 липня 2020 року № 2035. (Про передачу 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" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

26.  (проєкт № 246) Про доповнення до рішення ІV сесії міської ради VІІІ 

скликання 30 березня 2021 року № 172. (пл. Ш.Петефі, 25) 

27.   (проєкт № 248) Про доповнення до рішення ІV сесії міської ради VІІІ 

скликання 30 березня 2021 року № 172. (вул. А.Міцкевича, 7). 
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28. (проєкт № 249) Про доповнення до рішення ІV сесії міської ради VІІІ 

скликання 30 березня 2021 року № 172. (вул. Т.Легоцького, 58) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкти рішень. 

ВИРІШИЛИ: На розгляд сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

29.  (проєкт № 250) Про надання згоди на прийняття квартирного житлового 

будинку у комунальну власність. (вул. М.Лисенка, 43) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

30.  (проєкт № 251) Про передачу майна. (вул. Щедріна, 144б) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

31.  (проєкт № 252) Про передачу об’єкта. (водопровідна мережа) 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

32.  (проєкт № 253) Про зміни до рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 12 грудня 2019 року № 1812. (ТОВ «Близниця») 

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

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 0; 

"ПРОТИ"- 6; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася із рекомендацією. 

33.  (проєкт № 254) Про демонтаж аварійної труби. (вул. Собранецька, 120а) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

34.  (проєкт № 255) Про зміни до Програми реконструкції та капітального 

ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2021 – 2023 

роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

35.  (проєкт № 256 з доповненнями 1,2) Про зміни до Програми благоустрою 

міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Відхилити доповнення 2 до проєкту рішення. Підтримати 

проєкт рішення з доповненням 1 та рекомендувати до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

36. (проєкт № 257) Про зміни до рішення ХV сесії міської ради VІ 

скликання 07.12.2012 року № 702. (Про дольову участь у капітальному 

ремонті будинків) 
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СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

37.  (проєкт № 258) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгород на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Цап В.В. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

38.  (проєкт № 259) Про здійснення місцевих запозичень до бюджету 

Ужгородської міської територіальної громади у 2021 році. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Зняти з розгляду проєкт рішення, розглянути на наступному 

засіданні сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

39.  (проєкт № 260) Про зміни до бюджету Ужгородської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

40.  (проєкт № 261) Про надання пільг. (КП «Водоканал м.Ужгорода» 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проєкт рішення. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

41.  (проєкт № 262) Про відмову у наданні пільги. (медичні заклади 

обласного підпорядкування) 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

42.  (проєкт № 263) Про зміни до рішення міської ради 10.07.2018 № 1151 

«Про місцеві податки та збори». (про податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки та про земельний податок) 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

43.  (проєкт № 264) Про зміни до рішення міської ради 10.07.2018 № 1151 

«Про місцеві податки та збори». (про платників другої групи спрощеної 

системи оподаткування) 

ВИРІШИЛИ: Відхилити проєкт рішення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: Штефуца В.О. повідомив про наявні зауваження до проєкту 

рішення № 294 «Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу». Додав, що вивчивши 

первинну документацію, що стала підставою для підготовки вказаного проєкту 
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рішення та здійснивши аналіз тотожного проєкту рішення, було виявлено 

суттєві розбіжності у сумах за викуп земельної ділянки по вул. Мукачівська. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

44.  (проєкт № 265) Про перейменування вулиць. (вул. В.Свиди) 

45. (проєкт № 266) Про найменування нової вулиці міста.  

46. (проєкт № 267) Про зміни та доповнення до рішення ХХХV сесії міської 

ради VІІ скликання 18.04.2019 № 1509. (Про найменування вулиць) 

47. (проєкт № 268) Про затвердження детального плану території,обмеженої 

вулицями Підградською, Електрозаводською, Івана Панькевича, Івана 

Айвазовського, Другетів, Насипною та річкою Уж. 

48. (проєкт № 269) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Федора Достоєвського, Олександра Богомольця, 

Тиводара Легоцького, Марії Заньковецької. 

49. (проєкт № 270) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Марії Заньковецької, Володимира Погорєлова, 

Олександра Богомольця та Федора Достоєвського. 

50. (проєкт № 271) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Собранецькою, Митною, Тараса Шевченка, 

Загорською та площею Князя Лаборця. 

51. (проєкт № 272) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Тараса Шевченка, Митною, Івана Франка, Миколи 

Добролюбова, Закарпатською, площею Князя Лаборця та вулицею Яна 

Гуса. 

52. (проєкт № 273) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Закарпатською, Миколи Добролюбова, Івана 

Франка та Загорською. 

53. (проєкт № 274) Про внесення змін у детальний план території, 

обмеженої вулицями Возз’єднання, Миколи Бобяка, Володимирською, 

Михайла Драгоманова. 

54. (проєкт № 275) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Льва Толстого, площею Богдана Хмельницького, 

Київською набережною та провулком Мостовим. 

55. (проєкт № 276) Про затвердження детального плану території. 

56. (проєкт № 277) Про судове рішення по справі № 260/292/21. 

57. (проєкт № 278) Про судове рішення по справі № 260/293/21. 

58.   (проєкт № 279) Про згоду на добровільну відмову на користь 

комунальної власності Ужгородської міської ради земельної ділянки гр. 

Даниляк Ю.О. 

59. (проєкт № 280) Про передачу земельної ділянки в постійне 

користування. 

60. (проєкт № 281) Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

61. (проєкт № 282) Про затвердження та відмову у затвердженні проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 
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62. (проєкт № 283) Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

63. (проєкт № 284) Про затвердження та відмову у затвердженні проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

64. (проєкт № 285) Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення. 

65. (проєкт № 286) Про надання та відмову у наданні згоди на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

66.  (проєкт № 287) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

67. (проєкт № 288) Про поновлення дії договорів оренди земельних ділянок. 

68. (проєкт № 289) Про надання та відмову у наданні дозволів на 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

69. (проєкт № 290) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Брунцвік Є.О.) 

70. (проєкт № 291) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Вагерич К.І.) 

71. (проєкт № 292) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Казарян Н.С.) 

72. (проєкт № 293) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Рослік В.В.) 

73. (проєкт № 294) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Чмельов В.В.) 

74. (проєкт № 295) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Канцелярка») 

75. (проєкт № 296) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «РІВО ТРЕЙД») 

76. (проєкт № 297) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Боротко І.І.)  

    (проєкт № 298) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Малець Н.В.) 

77. (проєкт № 299) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

78. (проєкт № 300) Про скасування містобудівних умов та обмежень для 

проектування об’єкта будівництва. 

ВИРІШИЛИ: На розгляд сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії              Олена КАМІНСЬКА 

 

 

 

Секретар комісії       Ярослав ГЛАГОЛА 


