
ПРОТОКОЛ № 8 
засідання  постійної  комісії з питань освіти, культури,  охорони 

здоров’я, спорту та соціального захисту населення, міжнародних, 

міжконфесійних відносин та туризму 

 
від 06.07.2016 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

 

          

         ВІДСУТНІ: 

Камінська Олена Анатоліївна - голова комісії. 

Горват Мирослав Васильович; 

Риба Андрій Юлійович; 

Росада Іван Михайлович; 

Ломага Юрій Юрійович – члени комісії. 

Кулін Золтан Золтанович - заступник голови комісії; 

Ігнат Олександр Володимирович - секретар комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Сушко А.А. – секретар ради; 

Орбан Н.Л. – заступник начальника управління 

правового забезпечення; 

Щербанич С.І. – начальник відділу економіки, 

управління економіки та підприємництва; 

Біксей А.Б. – начальник управління праці та соціального 

захисту населення; 

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; 

Зима І.В. – начальник відділу мобілізаційної та оборонної 

роботи; 

Мар"їна Т.І. – начальник архівного відділу; 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Турховська А.І – начальник відділу бухгалтерського 

обліку; 

Юрко А.А. – начальник управління капітального 

будівництва; 

Бабунич О.Ю. – начальник управління капітального 

будівництва; 

Куценко І.М. – заступник начальника господарсько-

експлуатаційного відділу; 

Пілюгін А.П. –  голова асоціації операторів зовнішньої 

реклами в м. Ужгород; 

Савіцький В.Д., Гендер О.В. – учасники АТО; 

Представники Громадської ради. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

І. Обговорення проектів рішень чергової 

V сесії Ужгородської міської ради VІI скликання 
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1. (проект №253) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

2. (проект №254) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати критичні зауваження комісії з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування та 

рекомендувати до розгляду на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

3.  (проект №255) Про зміни до Програми фінансування видатків на 

житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгорода та 

делегатам I з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України на 2016 рік.  

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

розгляді проекту рішення № 255, тому участі в голосуванні за вказаний проект 

рішення брати не буде. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Рішення прийнято. 

4.  (проект №256) Про зміни до Програми матеріально-технічного 

забезпечення військових частин.  

СЛУХАЛИ: Зима І.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати критичні зауваження комісії з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування та 

рекомендувати до розгляду на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 
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Рішення прийнято. 

5.  (проект №257) Про Програму розвитку архівної справи в архівному 

відділі  2016 – 2020 р.р. 

СЛУХАЛИ: Мар’їна Т.І.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Виправити технічну помилку у таблиці Додатку до Програми у п.2 

суму 70,0 читати як 30,0. 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

6.  (проект №258) 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 критичні зауваження комісії з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування та 

рекомендувати до розгляду на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

7. (проект № 259 з доповненням) Про зміни до рішення І сесії міської ради 

VІI скликання 10.03.2016 р. № 135. (Програма капремонту житлового 

фонду).  

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати критичні зауваження комісії з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування та 

рекомендувати до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

8.  (проект №300) Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2016 – 2017 роки.   

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 
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Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

9.  (проект №301) Про доповнення до рішення III сесії міської ради VII 

скликання 31.05.16. №214.   

СЛУХАЛИ: Куценко І. М.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

10. (проект № 260 з доповненнями 1,2,3) Про зміни до бюджету міста на 2016 

рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

11.  (проект № 261 з доповненням) Про зміни до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2016 рік. 

СЛУХАЛИ: Щербанич С.І.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

12.  (проект №262) Про зміни до рішень міської ради 16.01.2015 №1618, 

09.07.2015 №1747. (Про справляння місцевих податків і зборів).  

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

13.  (проект № 263) Про затвердження Положення про громадський бюджет 

м. Ужгорода. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

14.  (проект № 264) Про ліквідацію НВК «Горяни» та створення ДНЗ №43. 

СЛУХАЛИ: Бабунич О.Ю.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

15.  (проект №265 ) Про передачу приміщення. (КП «АПБ») 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В..  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

16.  (проект №266) Про передачу приміщень у користування. (Ужг. міськ. 

Пологовий будинок, Закарпатський територіальний центр екстреної 

медичної допомоги).  

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

17.  (проект №267) Про передачу будівлі у користування. (ЖБК 

«Закарпаття – Донбас».  

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 
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18.  (проект № 268) Про передачу на баланс об’єктів. (мережі КП 

«Водоканал м. Ужгорода.) 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

19.  (проект №269) Про передачу на баланс об’єкта (ПАТ 

«Закарпаттяобленерго») 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

20.  (проект №270 ) Про укладення договору дарування майнових прав. (ТОВ 

«Конті-Буд Ужгород»).  

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

21.  (проект № 271) Про укладення договору дарування нежитлових 

приміщень.  (гр. Кашай І.Л.).  

СЛУХАЛИ: Пайда О.В..  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

22.  (проект №272) Про зміни та доповнення до рішення II сесії міської ради 

VII скликання 21 квітня 2016 року №178. (Програма приватизації 

об’єктів комунальної власності).  
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СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

23.  (проект №273) Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення – будинкового комітету «Одеська 12.».  

СЛУХАЛИ: Пайда О.В..  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

24.  (проект № 274 з доповненням ) Про  доповнення до рішення I сесії 

міської ради VII скликання 23.12.2015 року №38. (Перелік проектів 

регуляторних актів).  

СЛУХАЛИ: Орбан Н.Л. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

25.  (проект №275) Про скасування рішення виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради від 30.05.2012 №164 та встановлення 

мораторію на зовнішню рекламу в місті Ужгороді.  

СЛУХАЛИ: Орбан Н.Л. представила проект рішення. 

СЛУХАЛИ: Пілюгін А.П. інформував, що члени асоціації операторів 

зовнішньої реклами в м. Ужгород  мають всі дозвільні документи на рекламу та 

щороку сплачує в бюджет міста 2 млн. грн. Наголосив, що по місту розміщено 

безліч рекламоносіїв без будь-яких дозвільних документів, несплата ними 

коштів до міської ради несе для громади міста значні фінансові втрати. Тому 

запропонував ввести мораторій на рекламу в місті та не вчиняти будь-які дії до 

врегулювання Закону України "Про рекламу". 

ВИРІШИЛИ: Підтримати критичні зауваження комісії з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування та 

рекомендувати до розгляду на сесії. 

Дати протокольне доручення департаменту міського господарства 

відслідкувати ситуацію по демонтажу незаконно встановлених 



 8 

рекламоносіїв (бордів) про що доповісти на наступному засіданні 

постійної комісії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

26.  (проект №276) Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.   представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати критичні зауваження комісії з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування та 

рекомендувати до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

27.  (проект №277) Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. (КП «Водоканал м. Ужгорода»). 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.   представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1; 

Рішення прийнято. 

28.  (проект №278) Про затвердження та надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.   представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

Дати протокольне доручення відділу землекористування та 

управлінню містобудування та архітектури віднайти можливість знайти 

земельні ділянки для будівництва індивідуального житлового будинку 

та господарських споруд учасникам АТО Гендеру О.В., Савіцькому 

В.Д., Самусь М.В., Далорич А. П., Боринському І.І. та Свистак П.П. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1; 

Рішення прийнято. 
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29.  (проект №279) Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.   представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

30.  (проект №280) Про надання дозволів на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.   представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

31.  (проект №281) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.   представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

32. (проект №282) Про припинення дії договорів оренди земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.   представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

33.  (проект №283) Про поновлення договорів оренди земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.   представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 
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"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

34.  (проект №284) Про надання дозволів на проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.   представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

35.  (проект №285) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ПП «Буд-Тім»). 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.   представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

36.  (проект №286) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Мойсюк-

Торохтіна І.І.).  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.   представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

37.  (проект №287) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Коломієць 

Т.П.).  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.   представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Застосувати до ціни продажу коефіцієнт 1,5. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 



 11 

Рішення прийнято. 

38. (проект №288) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Рущак С.С.).  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.   представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Застосувати до ціни продажу коефіцієнт 1,3.   
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

39.  (проект №289) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. СинишинА.А.).  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.   представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

40.  (проект №290) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ 

«Політекс».). 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.   представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

41.  (проект №291) Про зміни та скасування рішень міської ради.  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.   представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення із зауваженнями профільної 

комісії та рекомендувати до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

42.  (проект №292) Про прийняття земельної ділянки в комунальну 

власність. (вул. Можайського, 9 а.).    
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СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.   представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

43.  (проект №293) Про прийняття земельної ділянки в комунальну 

власність. (вул. Загорська, 12).  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.   представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

44.  (проект №294) Про звернення до Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 1; 

Рішення не прийнято. 

45.  (проект №295) Про звернення до Верховної Ради України. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

46.  (проект №296) Про створення комунального підприємства. (КП «Центр 

інформаційних технологій»).  

СЛУХАЛИ: Турховська А.І. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 
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47.  (проект №297) Про надання дозволу на внесення змін до 

містобудівної документації.  

СЛУХАЛИ: Івегеш М.М. представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

48.  (проект №298) Про розроблення містобудівної документації.   

СЛУХАЛИ: Івегеш М.М. представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

49.  (проект №299) Про підтримку участі Ужгородської міської ради у 

проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» та 

надання дозволу.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1; 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії                                                                             О. Камінська 

 

 

 

 


