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ПРОТОКОЛ № 29 

 
засідання постійної комісії з питань соціально – гуманітарної політики, 

Регламенту та депутатської етики 

 

від 25.08.2021 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

       ВІДСУТНІ: 

          

Камінська Олена Анатоліївна – голова комісії. 

Ліврінц Антон Антонович – заступник голови комісії. 

Глагола Ярослав Іванович – секретар комісії. 

Горват Мирослав Васильович;  

Чернобук Алла Леонідівна; 

Матюк Ігор Андрійович – члени комісії. 

Бокоч Юліана Миколаївна – член комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Яцків О.І. – заступник директора департаменту міського 

господарства; 

Кенс О.Ю. – заступник директора департаменту фінансів 

та бюджетної політики; 

Лукач П.М. – заступник начальника відділу фінансування 

місцевого господарства; 

Ловгінов П.В. – начальник управління економічного 

розвитку міста; 

Качур В.М. – депутат міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

Про обговорення проєктів рішень першого пленарного засідання чергової 

ІХ сесії Ужгородської міської  ради VІІI скликання. 

  

1. (проєкт № 386) 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" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 

2.  (проєкт №  387 з доповненням 1) 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. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 

3.   (проєкт № 388) 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" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 

4.  (проєкт № 393) Про зміни до рішення ХLІ сесії міської ради VІІ 

скликання 14.11.2019 року № 1733. 

СЛУХАЛИ: Глагола Я.В. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

5.  (проєкт №389) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгород на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

6.  (проєкт № 390) Про зміни до бюджету Ужгородської міської 

територіальної громади на 2021 рік. (запозичення) 

СЛУХАЛИ: Кенс О.Ю.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

7.  (проєкт № 391) Про передачу коштів іншої субвенції з бюджету 

Ужгородської міської територіальної громади до обласного бюджету 

Закарпатської області. 

СЛУХАЛИ: Кенс О.Ю. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

8.  (проєкт № 392) Про зміни до бюджету Ужгородської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Кенс О.Ю. 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова комісії              Олена КАМІНСЬКА 

 

 

 

Секретар ради       Ярослав ГЛАГОЛА 

 

 

 

 


