
ПРОТОКОЛ № 14 
засідання  постійної  комісії з питань законності, Регламенту та 

депутатської етики 

 
від 12.10.2016 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

        

         ВІДСУТНІ: 

Богуславський Роман Ярославович - секретар комісії. 

Оксьон Юрій Юрійович; 

Станко Юрій Юрійович ; 

Шанта Сергій Іванович – члени комісії. 

Сюсько Микола Миколайович - голова комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Жулінська О.А. – начальник управління правового 

забезпечення; 

Біксей А.Б. – начальник управління праці та соціального 

захисту населення; 

Гах Л.М. – начальник фінансового управління; 

Боршовський О.І. – головний архітектор міста, начальник 

управління містобудування та архітектури; 

Полтавцева Т.В. – начальник управління майном міста 

департаменту міського господарства; 

Чепкий О.О.  – начальник відділу землекористування; 

Зотова О.С. – начальник відділу державного 

архітектурно-будівельного контролю; 

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

господарства; 

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

Урста М.В. – начальник відділу програмного та 

комп’ютерного забезпечення; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

І. Обговорення проектів рішень 

чергової VІІІ сесії Ужгородської міської ради VІI скликання 

 

1. (проект № 383) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

2. (проект № 384 з доповненням) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

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; 
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"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

3.  (проект № 385) Про прийняття коштів медичної субвенції на 2016 рік. 

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

4.  (проект № 386 з доповненням) Про зміни до рішень ХІХ сесії міської 

ради VІ скликання 20.09.2013 року №№ 1013, 1016, ХХVІ сесії міської 

ради VІ скликання 07.11.2014 року №№ 1481, 1483, 1484. (медичні цільові 

програми) 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В.  представив 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

5. (проект № 387) Про Програму профілактики, діагностики та лікування 

злоякісних новоутворень у населення м. Ужгорода на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В.  представив 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

6.  (проект № 388) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

23.12.15 № 59. (Програма інформатизації діяльності міської ради) 

СЛУХАЛИ: Урста М.В.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ:  
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1. Дати доручення відділу програмного та комп’ютерного 

забезпечення звернутися до розробника старої версії офіційного сайту 

Ужгородської міської ради з наміром закриття старої версії (що не 

використовується), з метою забезпечення комфортного користування 

громадянами діючим офіційним сайтом Ужгородської міської ради. 

2.  Підтримати проект рішення 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 № 389) Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ скликання 

09.12.2011 року № 323. (Програма забезпечення містобудівною 

документацією). 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І.  представив проект рішення.  

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

8.  (проект № 390) Про зміни до рішення ХХVІ сесії VІ скликання 07.11.14 

№ 1526. (Програма підготовки до продажу земельних ділянок) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати критичні зауваження постійної комісії з питань 
освіти, культури,  охорони здоров’я, спорту та соціального захисту 

населення, міжнародних, міжконфесійних відносин та туризму та 

рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

9.  (проект № 391) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

10.03.2016 року № 134. (Програма відшкодування відсотків за 

кредитами) 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні –1. 

Рішення прийнято. 

10.  (проект № 392) 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 проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

11.  (проект № 393) 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 проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

12.  (проект № 394 з доповненням) 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 проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

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

Рішення прийнято. 

13.  (проект № 395 з доповненням 1,2) Про зміни до Програми благоустрою 

міста Ужгород на 2015 – 2017 роки. 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Доручити департаменту міського господарства в 5-ти денний 

термін надати вичерпну інформацію стосовно об’єктів благоустрою 

на які виділено кошти сесією міської ради та на яких наразі 

виконуються ремонтні роботи в розрізі виборчих округів за період 

VII скликання Ужгородської міської ради. 

2. Підтримати проект рішення 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 № 396) 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" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

15.  (проект № 397) Про зміни та доповнення до рішення ІІ сесії міської ради 

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

комунального майна) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення. 

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 – 0. 
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Рішення прийнято. 

16.  (проект № 398) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгорода на 2016 рік. 

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

17.  (проект № 399) 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" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 (проект № 400) Про розмір орендної плати. (Головне управління юстиції) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення 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. 

18.  (проект № 401) Про зміни до рішення V сесії міської ради VІІ скликання 

26 липня 2016 року № 325. (Про передачу котельні в концесію) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення 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. 

19.  (проект № 402) Про зміни до рішення міської ради від 04.06.2004 № 315. 

(Положення про надходження плати за розташування рекламних 

засобів). 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення. 

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

20.  (проект № 403) Про Порядок встановлення плати для тимчасово 

розміщених будівельних майданчиків. 

СЛУХАЛИ: Зотова О.С. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

 (проект № 404) Про найменування скверу міста. 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення. 

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

21.  (проект № 405) Про розроблення містобудівної документації. (для 

учасників АТО) 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення. 
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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 – 0. 

Рішення прийнято. 

22.  (проект № 406) Про розроблення містобудівної документації. 

(територія біля муз.-драм.театру) 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення. 

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

23.  (проект № 407) Про затвердження та надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

24.  (проект № 408 ) Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

25.  (проект № 409) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

26. (проект № 410) Про надання дозволів на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

27. (проект № 411) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

28. (проект № 412 ) Про припинення дії договорів оренди земельних ділянок. 

29. (проект № 413) Про поновлення договорів оренди земельних ділянок. 

30. (проект № 414) Про надання дозволів на проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок. 

31.  (проект № 415) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Гаврилко В.П.) 

32.   (проект № 416) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Горват М.В.) 

33. (проект № 417) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  
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(гр. Гулеваті Т.В.) 

34.  (проект № 418) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

( гр. Кіщак М.С.) 

35. (проект № 419) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

( гр. Мандзюк С.Ф.) 

36. (проект № 420) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Мандзюк С.Ф.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення. 

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

37. (проект № 421) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр.Оксьон М.Ю.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення. 

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

розгляді проекту рішення, тому участі в голосуванні за вказаний проект 

рішення брати не буде. 

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

38. (проект № 422) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

( гр. Раскатова І.В.) 

39. (проект № 423) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Синишин А.А.) 
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40. (проект № 424) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Фаркаш В.Й.) 

41. (проект № 425) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Фаркаш В.Й.) 

42. (проект № 426) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

( ТОВ «Західна інвестиційна компанія»). 

43. (проект № 427) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

( ТОВ «Тріо – Транс»). 

44. (проект № 428 ) Про заяву гр. Лисюк В.С. 

45. (проект № 429) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення. 

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

46. (проект № 430) Про доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ 

скликання 23.12.2015 року № 38. (План підготовки регуляторних актів) 

СЛУХАЛИ: Жулинська О.А.  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 – 0. 

Рішення прийнято. 

47.  (проект № 431) Про зміни до рішень І сесії міської ради VІІ скликання 

26 листопада 2015 року № 8 та ІІ сесії міської ради VІІ скликання 21 

квітня 2016 року № 205. (чисельність постійних комісій) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відхилити проект рішення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 
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"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

(проект № 432) Про доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ 

скликання 03 грудня 2015 року № 9. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відхилити проект рішення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

Секретар комісії        Р. Богуславський 


