
ПРОТОКОЛ №15 
засідання постійної комісії  

з питань житлово – комунального господарства, благоустрою, екології та 

комунальної власності 

 

від 29.07.2021 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

  

 

Жганич Віктор Юрійович - голова комісії; 

Личов Сергій Миколайович – заступник голови комісії; 

Трускавецька Діана Ігорівна - секретар комісії; 

Штефаньо Валентин Павлович; 

Шевчук Григорій Васильович;  

Качур Віктор Миколайович; 

 

 

ВІДСУТНІ:  

 

 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

 

 

 

 

Азізян Ірина Леонідівна;  

Погорєлов Андрій Вікторович - члени комісії.   

 

Коціпак Віталій Олексійович; 

Борисенко Олександр Олександрович.   

 

 

Яцків О. – заступник директора ДМГ; 

Полтавцева Т.В.   – заступник директора департаменту 

міського господарства, начальник управління майном 

міста; 

Цап В.В. – заступник начальника управління 

економічного розвитку; 

Ленько А.Ю. – начальник управління правового 

забезпечення; 

Тарахонич В.Ю. – начальник управління міжнародного 

співробітництва та інновацій; 

Келемец А.М. – директор департаменту соціальної 

політики; 

Фленько І.І. – директор Ужгородського міського центру  

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Боршовський О.І.– начальник управління містобудування 

та архітектури.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про Проєкт рішення № 306 «Про присвоєння звання «Почесний 

громадянин м. Ужгорода».» (Белень М.О.) 

2. Про Проєкт рішення № 307 «Про присвоєння звання «Почесний 

громадянин м. Ужгорода».» (Білак Л.О.)  



3. Про Проєкт рішення № 308 «Про присвоєння звання «Почесний 

громадянин м. Ужгорода». (Біланін В.Ф.)  

4. Про Проєкт рішення № 309 «Про присвоєння звання «Почесний 

громадянин м. Ужгорода».(Домище М.М.)  

5. Про Проєкт рішення № 310 «Про присвоєння звання «Почесний 

громадянин м. Ужгорода». (Каламуняк М.М.) 

6. Про Проєкт рішення № 311 «Про присвоєння звання «Почесний 

громадянин м. Ужгорода». (Ковач П.П.) 

7. Про Проєкт рішення № 312 «Про присвоєння звання «Почесний 

громадянин м. Ужгорода». (Копельман М.С.) 

8. Про Проєкт рішення № 313 «Про присвоєння звання «Почесний 

громадянин м. Ужгорода». (Погорелов В.В.) 

9. Про Проєкт рішення № 314 «Про присвоєння звання «Почесний 

громадянин м. Ужгорода». (Смоланка В.І.) 

10. Про Проєкт рішення № 315 «Про присвоєння звання «Почесний 

громадянин м. Ужгорода». (Співак В.Г.) 

11. Про Проєкт рішення № 316 «Про присвоєння звання «Почесний 

громадянин м. Ужгорода». (Шолтес С.З.) 

12. СЛУХАЛИ: Про Проєкт рішення № 317 «Про присвоєння нагороди 

«Почесна відзнака Ужгородської міської ради». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкти рішень до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

13.  СЛУХАЛИ: Фленько І.І. представив Проєкт рішення № 318 «Про 

перейменування, затвердження Положення, структури та штатної чисельності 

працівників Ужгородського міського центру соціальних служб.» 

ВИРІШИЛИ:      Відправити проєкт рішення на доопрацювання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

14.  Проєкт рішення № 319 «Про оплату комунальних послуг.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати Проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

15. Проєкт рішення № 320 «Про передачу об’єктів.» (житловий будинок 

для дітей – сиріт) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати Проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

16.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила Проєкт рішення № 321 «Про 

безоплатне прийняття квартир у комунальну власність територіальної громади 

міста Ужгород.» 



ВИРІШИЛИ: Підтримати Проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

17.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила Проєкт рішення № 322 «Про 

прийняття у комунальну власність квартир.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати Проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

18.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила Проєкт рішення № 323 «Про 

включення об’єкта оренди до Переліку другого типу. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати Проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 7 

"утримався" - 1 

19.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила Проєкт рішення № 324 «Про 

доповнення до рішення ІV сесії міської ради VІІІ скликання 30 березня 2021 

року № 172.» (вул. Закарпатська, 26а) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати Проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

20.   СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила Проєкт рішення № 325 

«Про доповнення до рішення ІV сесії міської ради VІІІ скликання 30 березня 

2021 року № 172.» (вул. А.Міцкевича,7) 

ВИРІШИЛИ: Відправити проєкт рішення на довивчення для проведення 

виїзного засідання постійної комісії з питань житлово-комунального 

господарства. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

21.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила Проєкт рішення № 326 «Про 

доповнення до рішення ІV сесії міської ради VІІІ скликання 30 березня 2021 

року № 172.» (вул. Волошина, 8). 

ВИРІШИЛИ: Відхилити проєкт рішення у зв'язку з судовим розглядом 

справи. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

(Депутат Погорєлов А.В. залишив залу засідання комісії) 



 

22.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила Проєкт рішення № 327 «Про зміни 

до рішення ХV сесії міської ради VІ скликання 07.12.2012 року № 702.»(Про 

дольову участь у ремонті житлових будинків) 

ВИРІШИЛИ:  

1. Відхилити проєкт рішення, оскільки проєкт підготовлено без 

попереднього розгляду та  узгодження з профільною постійною 

комісією.  

2. Дати протокольне доручення сесії: 

- Департаменту міського господарства до наступної сесії спільно з 

профільною постійною комісією вжити всіх необхідних заходів щодо розробки 

нового узгодженого Положення про дольову участь у ремонті житлових 

будинків. 

- Зважаючи на профільні повноваження постійної комісії, а саме 

повноваження у сфері попереднього розгляду питань з благоустрою та 

житлово-комунального господарства, приватизації майна тощо, наслідуючи 

аналогію принципу роботи постійних профільних комісій як з питань 

землекористування, так і з питань бюджету, з метою налагодження ефективної 

співпраці для досягнення максимального позитивного результату:   

доручити та зобов'язати департамент міського господарства розробку проєктів 

рішень, що стосуються сфери житлово-комунального господарства.., 

здійснювати спільно з профільною постійною комісію та подавати відповідні 

пропозиції та матеріали на її попередній розгляд для узгодження, надання 

висновків та рекомендацій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 6 

"не голосував" - 1 

23. Проєкт рішення № 328 «Про визнання рішення таким, що втратило 

чинність.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 2 

"утримався"-5 

(Рішення не прийнято. Комісія не визначилась з рекомендацією) 

24. Проєкт рішення № 329 «Про надання згоди на реалізацію проєкту 

цільових екологічних (зелених) інвестицій для придбання автобусів, оснащених 

електричними двигунами.» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкт рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 



25.  СЛУХАЛИ: Тарахонич В.Ю. представила проєкт рішення № 330 «Про 

Програму розвитку транскордонного співробітництва та підтримки 

імплементації проєктів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 2023 – 

2027 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

26. Проєкт рішення № 331 «Про Програму демонтажу самовільно 

встановлених елементів благоустрою на території міста Ужгород на 2021 – 2022 

роки.» 

27. Проєкт рішення  № 332 «Про Програму організації та забезпечення 

підрозділів територіальної оборони на 2022 – 2024 роки.» 

28. Проєкт рішення № 333 «Про Програму підтримки військовослужбовців 

військової служби за контрактом, які укладуть контракт у 2022 – 2024 роках.» 

29. Проєкт рішення № 334 «Про Програму забезпечення заходів з 

оборонної та мобілізаційної роботи на 2022 – 2024 роки.» 

30. Проєкт рішення № 335 «Про зміни до рішення LІ сесії VІІ скликання 15 

жовтня 2020 року № 2158 «Про Програму надання шефської допомоги 

військовим частинам розташованим на території міста на 2021 – 2022 роки». 

ВИРІШИЛИ: Проєкти рішень рекомендувати пакетом до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 6 

"не голосував" - 1  

31.  СЛУХАЛИ: Ленько А.Ю. представив проєкт рішення № 336 «Про 

зміни та доповнення до рішення ХVІІ сесії міської ради VІІ скликання 

09.11.2017 року № 797.» (Програма сприяння виконанню рішень судів) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

32.  СЛУХАЛИ: Ленько А.Ю. представив проєкт рішення № 337 «Про 

зміни до рішення VІІ сесії міської ради VІІІ скликання 01.07.2021 року № 231.» 

(Програма підтримки законності та правопорядку) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

33.  СЛУХАЛИ: Ленько А.Ю. представив проєкт рішення № 338 «Про 

визнання рішення таким, що втратило чинність.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 



За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

34. Проєкт рішення № 339 «Про зміну назви та затвердження Статуту 

закладу освіти міста.» 

35. Проєкт рішення № 340 «Про створення комунальної установи «Стадіон 

«Авангард» Ужгородської міської ради.» 

36. Проєкт рішення № 341 «Про Програму обліку об’єктів культурної 

спадщини м. Ужгород на 2022 – 2024 роки.» 

37. Проєкт рішення № 342 «Про Програму «Молодь міста Ужгород» на 

2022 – 2024 роки. 

38. Проєкт рішення № 343 «Про Програму розвитку фізичної культури та 

спорту в м. Ужгород на 2022 – 2024 роки.» 

39. Проєкт рішення № 344) «Про присвоєння звання «Лауреат міської 

премії імені Петра Скунця». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкти рішень пакетом  до розгляду на сесії. 

«за» - 6 

«не голосував» - 1 

40.  СЛУХАЛИ: Келемец А.М. представила Проєкт рішення № 345 «Про 

надання грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям міста. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати Проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з наступним критичним зауваженням: 

У Пункті 1.6 проєкту рішення надати допомогу в сумі 5000,00 грн. 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 6 

"утримався" - 1 

41.  СЛУХАЛИ: Келемец А.М. представила Проєкт рішення № 346 «Про 

зміни до Програми посилення соціального захисту громадян міста «Добра 

справа» на 2021 – 2023 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з наступним критичним зауваженням: 

Викласти пункти 1, 2 проєкту рішення у наступній редакції: 

"1. Внести зміни до Програми посилення соціального захисту громадян 

міста «Добра справа» на 2021 – 2023 роки, затвердженої рішенням VII сесії 

міської ради VIII скликання 01.07.2021 року № 239, саме: 

1.1 Замінити абзаци 2,3 п.11 додатку 4 Порядку надання матеріальної 

допомоги громадянам, які потребують соціальної підтримки абзацами 

наступного змісту:  

«У разі прийняття міським головою рішення про надання матеріальної 

допомоги заявнику із числа осіб, передбачених пп.пп.2.1, 2.2 цього Порядку, 



міський голова проставляє резолюцію на заяві отримувача із зазначення суми 

матеріальної допомоги. Виконавчий апарат направляє вищезазначені 

документи до департаменту соціальної політики. Департамент соціальної 

політики проводить виплати заявникам із числа осіб, передбачених пп.2.1 цього 

Порядку, у розмірі, визначеному міським головою, але не більше розміру, 

встановленого пп.10.1 цього Порядку. 

У разі прийняття секретарем ради чи депутатом міської ради рішення про 

надання матеріальної допомоги заявнику із числа осіб, передбачених пп. 2.1. 

цього Порядку, секретар ради чи депутат міської ради заповнює та підписує 

заяву згідно з додатком 1 до цього Порядку. Виконавчий апарат міської ради 

направляє заяви секретаря ради, депутатів міської ради разом із заявами 

отримувачів допомог з додатками до департаменту соціальної політики міської 

ради для здійснення виплат у визначеному секретарем ради чи депутатом 

міської ради розмірі, але не більше розміру, встановленому пп.10.1. цього 

Порядку; 

У разі прийняття секретарем ради чи депутатом міської ради рішення про 

надання матеріальної допомоги заявнику із числа осіб, передбачених, секретар 

ради чи депутат міської ради заповнює та підписує заяву згідно з додатком 2 до 

цього Порядку. Виконавчий апарат міської ради направляє заяви секретаря 

ради, депутатів міської ради разом із заявами отримувачів допомог з додатками 

до департаменту соціальної політики міської ради». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови В. 

Борця." 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

42. Проєкт рішення № 347 «Про Програму забезпечення дітей, які 

опинились у складних життєвих обставинах, медичними та соціальними 

послугами на 2022 – 2024 роки.» 

43. Проєкт рішення № 348 «Про Програму медичного забезпечення 

ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій на 2023 

– 2026 роки.» 

44. Проєкт рішення № 349 «Про Програму протиепідемічних заходів та 

боротьби з інфекційними хворобами у м. Ужгород на 2023 – 2026 роки.» 

45. Проєкт рішення № 350 «Про міську Програму боротьби з 

онкологічними захворюваннями на 2023 – 2026 роки.» 

46. Проєкт рішення № 351 «Про міську Програму «Цукровий та 

нецукровий діабет» на 2023 – 2026 роки.» 

47. Проєкт рішення № 352 «Про Програму протидії захворюванню на 

туберкульоз на 2023 – 2026 роки.» 



48. Проєкт рішення № 353 «Про Програму забезпечення мешканців м. 

Ужгород імплантати для надання медичної допомоги хворим із ураженням 

органів опори та руху на 2023 – 2026 роки.» 

49. Проєкт рішення № 354 «Про міську Програму «Розвиток нефрологічної 

та гемодіалізної служби на 2023 – 2026 роки».» 

50. Проєкт рішення № 355 «Про зміни до рішення ХVІІ сесії міської ради 

VІІ скликання 09.11.2017 року № 796.» (Програма боротьби з онкологічними 

захворюваннями») 

51. Проєкт рішення № 356 «Про зміни до рішення L сесії міської ради VІІ 

скликання 23.07.2020 № 2023.» (Програма забезпечення мешканців, які 

страждають на орфанні захворювання) 

52. Проєкт рішення № 357 з доповненням «Про зміни до рішення Х LІ сесії 

міської ради VІІ скликання 14.11.2019 року № 1733.» (Програма фінансової 

підтримки закладів медичної допомоги) 

53. Проєкт рішення № 358 «Про прийняття коштів іншої субвенції з 

місцевого бюджету на 2021 рік». (Оноківська територіальна громада) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкти рішень пакетом до розгляду на сесії. 

«за» - 6 

«не голосував» - 1 

54.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила Проєкт рішення № 359 «Про 

Програму благоустрою міста Ужгород на 2023 – 2027 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати Проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5 

"утримався" - 2 

55.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила Проєкт рішення № 360 «Про зміни 

до Програми відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2021 – 2023 

роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати Проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

56.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила Проєкт рішення № 361 «Про зміни 

до Програми капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018 – 

2022 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати Проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 



57.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила Проєкт рішення № 362 з 

доповненням «Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 2018 – 

2022 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати Проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з наступним критичним зауваженням:  

Доповнити Програму наступними завданнями: 

"Забезпечення утримання в належному стані спеціалізованих станцій 

для прибирання за собаками" та передбачити відповідне фінансування в 

сумі: 

- на 2021 рік – 70,0 тис. грн.; 

- на 2022 рік – 150,0 тис.грн.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

58.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила Проєкт рішення № 363 з 

доповненням «Про зміни до Програми реконструкції та капітального ремонту 

мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2021 – 2023 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати Проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

59.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила Проєкт рішення № 364 з 

доповненням  «Про зміни до Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств міста Ужгород на 2018 – 2022 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати Проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 3 

«проти»  – 2 

«утримався» - 2 

(Рішення не прийнято. Комісія не визначилась з рекомендацією) 

 

60.  СЛУХАЛИ: Цап В. представив проєкт рішення № 365 з доповненням 

«Про зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 

2021 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати Проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

61.  Проєкт рішення № 366 з доповненням «Про зміни до бюджету 

Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік.» 



62. Проєкт рішення № 367 «Про відмову у наданні пільг.» (Товариство 

Червоного Хреста) 

63. Проєкт рішення № 259 «Про здійснення місцевих запозичень до 

бюджету Ужгородської міської територіальної громади у 2021 році.» 

64. Проєкт рішення № 264 «Про зміни до рішення міської ради 10.07.2018 

№ 1151 «Про місцеві податки та збори». (про платників другої групи спрощеної 

системи оподаткування) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкти рішень пакетом  до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 6 

«не голосував» - 1 

(Погорєлов А.В. присутній під час голосування за наступні проєкти рішень 

від управління архітектури…)  

65.   СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив Проєкт рішення № 368 

«Про найменування нової вулиці міста.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати Проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 4 

«утримався» - 4 

(Рішення не прийнято. Комісія не визначилась з рекомендацією) 

 

66.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив Проєкт рішення № 369 «Про 

затвердження детального плану території, обмеженої вулицями Климента 

Тімірязєва, Іллі Бродлаковича, Івана Фогарашія, Івана Сільвая, Андрія 

Бачинського та Стрільничною.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати Проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 7 

«утримався» - 1 

67.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив Проєкт рішення № 370 «Про 

затвердження детального плану території, обмеженої Слов’янською 

набережною, Боздоським парком та річкою Уж.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати Проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5 

«утримався» - 3 

(Рішення не прийнято. Комісія не визначилась з рекомендацією) 

 



68.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив Проєкт рішення № 371 «Про 

затвердження детального плану території Боздоського парку.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати Проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 2 

«утримався» - 6 

(Рішення не прийнято. Комісія не визначилась з рекомендацією) 

 

69.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив Проєкт рішення № 372 «Про 

внесення змін до детального плану території, обмеженої вулицями Загорською, 

Івана Франка, Фріца Гленца та річкою Уж.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати Проєкт рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 0 

«утримався» - 8 

(Рішення не прийнято. Комісія не визначилась з рекомендацією) 

 

70. Проєкт рішення № 373 «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.» 

71. Проєкт рішення № 374 «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.» 

72. Проєкт рішення № 375 «Про затвердження Проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок.» (2/3 голосів) 

73. Проєкт рішення № 376 «Про надання та відмову у наданні згоди на 

складання технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості).» 

74. Проєкт рішення № 377 «Про затвердження технічної документації щодо 

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

75. Проєкт рішення № 378 «Про поновлення дії договорів оренди 

земельних ділянок.» 

76. Проєкт рішення  № 379 «Про надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки.» 

77. Проєкт рішення № 380 «Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.» 

78. Проєкт рішення № 381 «Про зміни та скасування рішень міської ради.» 

79. Проєкт рішення № 282 з доповненням «Про затвердження та відмову у 

затвердженні проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.» 

80. Проєкт рішення № 285 з доповненням «Про затвердження проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового 

призначення.» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкти рішень пакетом до розгляду на сесії. 



За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 6 

«не голосував» - 1 

 

Голова комісії                                 Віктор ЖГАНИЧ  

 

 

Секретар комісії  Діана ТРУСКАВЕЦЬКА 


