
ПРОТОКОЛ № 9 

 
засідання  постійної  комісії з питань законності, Регламенту та 

депутатської етики 

 
від 25.05.2016 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

 

         ВІДСУТНІ: 

Сюсько Микола Миколайович - голова комісії. 

Богуславський Роман Ярославович - секретар комісії. 

Оксьон Юрій Юрійович; 

Станко Юрій Юрійович – члени комісії. 

Шанта Сергій Іванович – член комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Біксей А.Б. – начальник управління праці та соціального 

захисту населення; 

Бобров Є.В. – начальник управління культури, спорту, 

сім’ї та молоді; 

Гах Л.М. – начальник фінансового управління; 

Івегеш М.М. – в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури; 

Пайда О.В. – в.о. директора Департаменту міського 

господарства; 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Жулинська О.А. – начальник управління правового 

забезпечення; 

Щербанич С.І. – начальник відділу економіки управління 

економіки та підприємництва; 

Воловар М.В. – начальник відділу кадрової роботи, 

нагород та спец. роботи; 

Куценко І.М. – заступник начальника господарсько-

експлуатаційного відділу; 

Щадей В.І. – депутат міської ради. 

Бачинська М.М. – заявник; 

Представники Громадської ради. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
І. Про скаргу Бачинської М.М. 

ІІ. Обговорення проектів рішень 

чергової ІІІ сесії Ужгородської міської ради VІI скликання 

 

І. Про скаргу Бачинської М.М. 

СЛУХАЛИ: Бачинська М.М. повідомила, що 12.04.2016 року на засіданні 

постійної комісії з питань благоустрою, житлово-комунального господарства та 

приватизації майна комунальної власності, голова комісії депутат Волошин І.І. 

не надавав їй слово, ображав, що не може не обурювати та поводився в супереч 
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етичних норм та був агресивно налаштований, тому заявниця вимагає 

висновок профільної комісії на вчинок депутата Волошина І.І., який ганьбить 

весь депутатський корпус. 

СЛУХАЛИ: Сюсько М.М. зазначив, що члени комісії не можуть об'єктивно 

дослідити всі обставини події, яка відбулася на засіданні комісії, оскільки 

сторони конфлікту по-різному висвітлюють ситуацію, яка мала місце 

12.04.2016 року на засіданні постійної комісії з питань благоустрою, житлово-

комунального господарства та приватизації майна комунальної власності, а 

інших доказів, окрім звернення Гр. Бачинської М.М. та свідчень депутатів 

комісія не має. З метою недопущення виникнення подібних ситуацій в 

майбутньому звертаємо увагу на те, що депутат ради, здійснюючи свої 

депутатські повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, 

в тому числі керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними 

принципами порядності, честі і гідності; не допускати образливих 

висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або 

неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх 

керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, 

окремих депутатів ради, громадян.  

У свою чергу присутні на засіданнях постійних комісій громадяни не 

повинні вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і 

насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або 

неперевірені відомості, допускати прояви некоректної поведінки, заважати 

виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або 

сприйняттю виступу, здійсненню голосування, підбиття його підсумків 

(вигуками, створенням шуму, вставанням, блокуванням трибуни, 

використанням гучномовців, тощо). зобов’язані поводитися відповідно до 

етичних норм та згідно регламенту роботи постійної комісії. 

ВИРІШИЛИ: Звернути увагу депутатам міської ради та громадським 

активістам про необхідність дотримання норм етики поведінки 

передбачених чинним законодавством та Регламентом міської ради VII 

скликання.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

ІІ. Обговорення проектів рішень чергової ІІІ сесії Ужгородської міської 

ради VІI скликання. 

1. (проект № 203) Про надання грошової допомоги гр. Богенчуку Г.М. 

2.  (проект № 204) Про надання грошової допомоги гр. Бацко Г.М. 
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3.  (проект № 205) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

4.  (проект № 206) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

5.  (проект № 207) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

6.  (проект № 208) Про доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ 

скликання 10.03.16 р. № 129. (Програма фінансування видатків за 

пільговий проїзд) 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проекти рішень.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

7.  (проект № 209) Про Програму енергоефективності міста Ужгород на 

2016 – 2017 роки. 

СЛУХАЛИ: КуценкоІ.М.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

8.  (проект № 210) Про доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ 

скликання 04.02.16 р. № 89. (Програма виконання рішень судів). 

СЛУХАЛИ: Жулинська О.А.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

9.  (проект № 211) Про зміни до рішення міської ради 23.12.2015 р. № 67 

«Про надання пільг». 

СЛУХАЛИ: Щадей В.І. представив проект рішення.  
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

10.  (проект № 212) Про зміни до рішення ХХVІ сесії міської ради VІ 

скликання 07.11.14 р. № 1496. (Програма відзначення свят) 

СЛУХАЛИ: Боборов Є.В.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням: 

Дати протокольне доручення управлінню культури, спорту, сім’ї 

та молоді доповісти на засіданні сесії про вирішення питання 

матеріального заохочення призерів спортивних змагань. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

11.  (проект № 213) Про Програму надання дотації на відшкодування витрат, 

у разі затвердження органом місцевого самоврядування тарифів на 

послуги з утримання житлового фонду м. Ужгород нижчими від розміру 

економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво на 2016 рік. 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 0; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 4; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

12.  (проект № 214) Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2016 – 2017 роки. 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 
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"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

13.  (проект № 215) Про зміни до рішень міської ради 19.12.2014 № 1576, 

19.06.2015 № 1700. (Програма відновлення історичного центру) 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

14.  (проект № 216) Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ скликання 

30.12.2011 року № 396. (Програма реконструкції вуличного освітлення) 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

15.  (проект № 217) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

10.03.2016 р. № 135. (Програма кап.ремонту житлового фонду) 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

16.  (проект № 218 ) Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 

2015 – 2017 роки. 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 
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"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

17.  (проект № 219 з доповненнями 1,2) Про зміни до бюджету міста на 2016 

рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

18.  (проект №  220 з доповненням) Про зміни до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2016 рік. 

СЛУХАЛИ: Щербанич С.І. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

19.  (проект № 221) Звіт про виконання бюджету міста за І квартал 2016 

року. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

20.  (проект № 222) Про продовження терміну дії комітету місцевого 

самоврядування мікрорайону «Доманинці». 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 



 7 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

21.  (проект № 223) Про розмір орендної плати. (КП «Служба пасажирських 

перевезень) 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

22. (проект № 224 ) Про ліквідацію комунального підприємства «Служба 

пасажирських перевезень». 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії знаступним критичним зауваженням: 

Дати протокольне доручення департаменту міського господарства 

внести зміни до Програми приватизації об’єктів комунальної 

власності м. Ужгорода на 2016 – 2018 роки та перелік об’єктів 

комунальної власності, які підлягають приватизації у 2016 році та 

включити об’єкт, який вивільняється після ліквідації КП "Служба 

пасажирських перевезень" за адресою пл. Корятовича, 33 з 

подальшим винесенням об’єкту на продаж шляхом аукціону. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

23.  (проект № 225 ) Про створення комунального підприємства. 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням: 

Пункт 1 проекту рішення викласти в наступній редакції: 

«1. Створити комунальне підприємство «Уж-Фест» Ужгородської 

міської ради за адресою: м. Ужгород, пл. поштова,3.» 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 
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Рішення прийнято. 

24.  (проект № 226) Про передачу гуртожитку в оперативне управління та 

дозвіл на приватизацію. (БК «Проспект Свободи 42») 

25. (проект № 227) Про передачу гуртожитку в оперативне управління та 

дозвіл на приватизацію. (БК «Злагода») 

26. (проект № 228 ) Про передачу гуртожитку в оперативне управління та 

дозвіл на приватизацію. (БК «Бородіна 14») 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проекти рішень.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

27. (проект № 229 ) Про передачу будівлі у користування. (ГО «Закарпаття 

– Донбас») 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

28.  (проект № 230) Про передачу приміщень у користування. (ГУ 

Національної поліції) 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

29.  (проект № 231) Про передачу приміщень у користування. (вул. 

Грибоєдова, 20В) 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

30.  (проект № 232) Про встановлення заборони та врегулювання спірних 

питань по містобудівній документації. 

СЛУХАЛИ: Жулинська О.А.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

31.  (проект № 233) Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

32. (проект № 234) Про затвердження та надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

33. (проект № 235) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

34. (проект № 236) Про надання дозволів на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

35. (проект № 237) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

36. (проект № 238) Про припинення дії договорів оренди земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проекти рішень. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

37. (проект № 239) Про поновлення договорів оренди земельних ділянок. 

38. (проект № 240) Про надання дозволів на проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Оксьон Ю.Ю. повідомив про наявність конфлікту інтересів при 

розгляді проектів рішень № 239 та № 240, тому участі в голосуванні за вказані 

проекти рішень брати не буде. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проекти рішень. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 2; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

39.  (проект № 241) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Захарченко А.В.). 

40.  (проект № 242) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.   

(ФОП Коровін В.С.) 

41. (проект № 243) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ПП «Віра К»). 

42. (проект № 244 з доповненням) Про зміни та скасування рішень міської 

ради. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проекти рішень. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

43. (проект № 245) Про затвердження положень про новоутворені структурні 

підрозділи Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Воловар М.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

44.  (проект № 246) Про зміни до структури та загальної чисельності апарату 

міської ради і виконавчих органів. 

СЛУХАЛИ: Воловар М.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

45.  (проект № 247) Про зміни до рішення міської ради 26.11.2016 № 8. 

(кількісний склад постійних комісій) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 1; 

"ПРОТИ"- 1; 

"УТРИМАВСЯ"- 2; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

 

 

 

Голова комісії                                                                         М. Сюсько 

 

 

Секретар комісії                                                                     Я. Богуславський 

 


