
ПРОТОКОЛ № 53 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 
 

від 13.12.2016         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Гомонай В.В. – голова комісії;  

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Готра В.В., Щадей В.І., 

Химинець В.В., Мандич Ю.В. – члени комісії.  

ВІДСУТНІ:  
Ковальський А.В. – секретар комісії; 

ЗАПРОШЕНІ: 

Гах Л.М. – начальник фінансового управління; 

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

Курах І.І. – головний лікар УЦМКЛ; 

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

Травіна О.В. – начальник управління економіки та підприємництва; 

Бобик П.І. – начальник відділу транспорту, державних закупівель та 

підприємництва; 

Боршовський О.І. – начальник управління містобудування та архітектури та 

містобудування; 

Біксей А.Б. – начальник управління праці та соціального захисту населення; 

Жулінська О.А. – начальник управління правового забезпечення; 

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

Бабунич О.Ю. – начальник управління освіти; 

Карташов С.О. – директор КП «Водоканал м. Ужгорода». 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про лист фінансового управління від 12.12.2016 № 774//30/02-18 щодо 

перерозподілу коштів у сумі 1220,0 тис. грн. по кодах економічної 

класифікації. 

2. Про лист фінансового управління від 13.12.2016 № 778/30/02-18 щодо 

внесення змін до бюджету міста за рахунок коштів медичної субвенції 

з державного бюджету в сумі 709700 грн. та підготовки відповідного 

розпорядження міського голови. 

3. Про лист в.о. директора департаменту міського господарства від 

13.12.2016 № 24.01-10/3307 щодо збільшення бюджетних призначень 

по Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств для 

надання дотації на покриття збитків КП «Водоканал м. Ужгорода» у 

сумі 4800,00 тис. грн. за рахунок бюджетних призначень управління 

капітального будівництва. 

4. Обговорення проектів рішень чергової ІХ сесії міської ради. 
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1. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. ознайомила присутніх із листом  фінансового 

управління від 12.12.2016 № 774//30/02-18 щодо перерозподілу коштів у сумі 

1220,0 тис. грн. по кодах економічної класифікації. 

ВИСТУПИЛИ: Решетар В.В., Курах І.І. доповнили виступ доповідача. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та рекомендувати винести на розгляд 

сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. ознайомила присутніх із листом фінансового 

управління від 13.12.2016 № 778/30/02-18 щодо внесення змін до бюджету 

міста за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету в сумі 

709700 грн. та підготовки відповідного розпорядження міського голови. 

ВИСТУПИЛИ: Решетар В.В., Курах І.І. доповнили виступ доповідача. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та рекомендувати винести на розгляд 

сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Пайда О.В. ознайомила присутніх із листом від 13.12.2016 № 

24.01-10/3307 щодо збільшення бюджетних призначень по Програмі 

фінансової підтримки комунальних підприємств для надання дотації на 

покриття збитків КП «Водоканал м. Ужгорода» у сумі 4800,00 тис. грн. за 

рахунок бюджетних призначень управління капітального будівництва. 

ВИСТУПИЛИ: Карташов С.О. доповнив виступ доповідача, пояснив 

необхідність збільшення бюджетних призначень на зазначену вище цільову 

програму. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та рекомендувати внести відповідні 

зміни до цільових програм та бюджету міста і розглянути їх на ІХ сесії 

міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

4.  

1. СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила  проект рішення № 493 «Звіт 

про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста за січень 

– вересень 2016 року.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила представив проект рішення № 

494 «Про Програму науково – методичного забезпечення розроблення 

Стратегії розвитку міста «Ужгород 2030». 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: Бобик П.І. представив проект рішення № 495»Про 

створення комунального підприємства.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 496 «Про 

оголошення 2017 року Роком збереження та відновлення історичної та 

архітектурної спадщини міста Ужгород.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: Химинець В.В. представив проект рішення № 497 «Про 

міську премію імені Петра Скунця в галузі літератури і краєзнавства.» 

ВИРІШИЛИ: 1. У додатку 1 до проекту рішення передбачити грошову 

премію в розмірі 10,0 тис. грн. у кожній номінації. 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6. СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. представила проект рішення № 498 

«Про Програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2017 – 2019 рік.» 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. запропонував уточнити в пункті 5 

періодичність звітування, а саме: «інформація про хід виконання Програми 

оприлюднюється двічі на рік на офіційному сайті Ужгородської міської 

ради». 

ВИРІШИЛИ: 1. Уточнити в пункті 5 періодичність звітування, а саме: 

«інформація про хід виконання Програми оприлюднюється двічі на рік на 

офіційному сайті Ужгородської міської ради». 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7. СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. представила проект рішення № 499 

«Про Програму розвитку Ужгородського міського центру дозвілля – будинку 

культури на 2017 – 2019 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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8. СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. представила проект рішення № 500 

«Про Програму будівництва дитячих та спортивних майданчиків у м. 

Ужгород на 2017 – 2021 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 501 «Про 

Програму підтримки діяльності громадських організацій міста соціального 

спрямування на 2017 рік.» 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. зауважив на необхідності періодичного 

звітування про хід виконання цільової програми. 

ВИРІШИЛИ: : 1. Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 

«Інформація про хід виконання програми двічі на рік оприлюднюється на 

офіційному сайті Ужгородської міської ради. Відповідальність за зміст та 

своєчасність оприлюдненого звіту покласти на головного розпорядника 

коштів, вказаного у цільовій програмі.» 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10. СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 502 «Про 

Навчальну програму для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

у м. Ужгород на 2017 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

11.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 503 «Про 

зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 04.02.2016 р. № 88». (Про 

дольову участь власників квартир) 

ВИСТУПИЛИ: Щадей В.І. висловився категорично проти запропонованого 

проекту рішення. 

 Готра В.В. запропоновував здійснювати диференційований підхід до 

відсотку співфінансування в залежності від виду робіт. 

ВИРІШИЛИ: Відхилити проект рішення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 2; 

  «утримались» - 4. 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію депутата Готри В.В. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 2; 

  «утримались» - 4. 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 1; 

  «утримались» - 5. 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

12.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 504 «Про 

зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста 

Ужгород на 2016 – 2017 роки.» Поінформувала, що у зв’язку із необхідністю 

збільшення бюджетних призначень КП «Водоканал м. Ужгорода», буде 

підготовлено доповнення до проекту рішення для надання дотації 

підприємству у сумі 4800,00 тис. грн. за рахунок бюджетних призначень 

управління капітального будівництва. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення з доповненням та рекомендувати 

його до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

«не голосував» – 1. 

13.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 505 «Про 

зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ скликання 30.12.20111 року № 

396.». (Програма реконструкції вуличного освітлення). 

ВИСТУПИЛИ: Андріїв Б.Є. звернув увагу на необхідність виділення коштів 

для новорічної ілюмінації в місті. 

ВИРІШИЛИ: 1. Доповнити Додаток 4 до проекту рішення (Обсяги 

фінансування Програми реконструкції вуличного освітлення м. Ужгорода (ІІ 

черга) на 2012 – 2016 роки новими об’єктами та передбачити обсяг у сумі 

384,080 тис.грн.: 
№ Найменування заходів КТКВК КЕКВ Обсяг 

видатків на 

2016 рік 

(підтверджено 

бюджетом) 

Критичні 

зауваження 

бюджетної 

комісії 

Обсяг 

видатків 

зі 

змінами 

 Програма 

реконструкції 

вуличного освітлення 

м. Ужгорода (ІІ черга) 

на 2012 – 2016 роки 

   384,080 384,080 

 Капітальний ремонт 

мереж зовнішнього 

освітлення вул. 

Довженка 

100203 3132 0,000 196,980 196,980 

 Капітальний ремонт 

мереж зовнішнього 

освітлення пл. Дружби 

Народів 

100203 3132 0,000 187,100 187,100 

 Разом по програмі 100203 3132 0,000 384,080 384,080 
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Одночасно внести зміни в бюджет та Програму економічного і соціального 

розвитку міста Ужгород на 2016 рік. 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

14.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 506 «Про 

зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 10.03.2016 р. № 135.» 

(Програма кап. ремонту житлового фонду). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

15.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 507 з 

доповненням «Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 2015 – 

2017 роки.» 

ВИСТУПИЛИ: Андріїв Б.Є. звернув увагу на необхідність виділення коштів 

для новорічної ілюмінації в місті. 

ВИРІШИЛИ: 1. У додатку 2 до проекту рішення (Необхідні обсяги 

фінансування на капітальний ремонт об’єктів благоустрою на 2016 рік) 

здійснити перерозподіл обсягу фінансування між об’єктами згідно з даними 

таблиці: 
№ Найменування 

заходів 

КТКВК КЕКВ Обсяг видатків 

на 2016 рік 

(підтверджено 

бюджетом) 

Критичні 

зауваження 

бюджетної 

комісії 

Обсяг 

видатків 

зі 

змінами 

1 Програма 

благоустрою міста 

Ужгород на 2015 – 

2017 роки 

  925,000 - 384,080 

 

540,920 

     

 Капітальні 

видатки 

  925,000 -384,080 540,920 

 Капітальні ремонт 

міських шляхів 

170703 3132 0,000 10,000 10,000 

 Капітальний ремонт 

вул. Чайковського 

170703 3132 0,000 10,00 10,000 

 Капітальний 

ремонт тротуарів 

170703 3132 925,000 -394,080 530,920 

 Вул. Закарпатська 170703 3132 925,000 -394,080 530,920 

 Разом по програмі 170703 3132 925,000 -384,080 540,920 

  925,000 -384,080 540,920 

Одночасно внести зміни в бюджет та Програму економічного і соціального 

розвитку міста Ужгород на 2016 рік.  

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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16.  СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення № 508 «Про 

прийняття коштів на здійснення видатків місцевого бюджету на 2016 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

17.  СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення № 509 «Про 

прийняття коштів медичної субвенції на 2017 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

18.  СЛУХАЛИ: Рещетар В.В. представив проект рішення № 510 «Про 

виїзну бригаду паліативної допомоги «Хоспіс вдома». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

19.  СЛУХАЛИ: Бабунич О.Ю. представила проект рішення № 511 «Про 

зміни та скасування рішень міської ради.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

20.  СЛУХАЛИ: Жулінська О.А. представила проект рішення № 512 з 

доповненням «Про доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

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

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

21.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 513 «Про 

зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ сесії міської ради VІ скликання 

09.12.2011 р. № 323.» (Програма забезпечення містобудівною 

документацією). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

22.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 514 «Про 

зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ сесії міської ради VІ скликання 

09.12.2011 р. № 323.» (Програма забезпечення містобудівною 

документацією). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

23.  СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила  проект рішення № 515 «Про 

зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2016 

рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

24.  СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 516 «Про зміни 

до бюджету міста на 2016 рік.» 

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни до додатків проекту рішення «Про зміни до 

бюджету міста на 2016 рік» 

 Провести по департаменту міського господарства наступний 

перерозподіл бюджетних призначень: 

 Зменшити призначення по коштах переданих із загального фондудо 

спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 384 080 грн по КТКВК 170703 

«Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, 

ремонтом та утриманням автомобільних доріг» по Програмі благоустрою м. 

Ужгород на 2015 – 201ё7 роки; 

 Збільшити призначення по коштах переданих із загального фонду до 

спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 384 080 грн. по КТКВК 100203 

«Благоустрій міст, сіл, селищ» по Програмі реконструкції вуличного 

освітлення міста Ужгорода (ІІ черга) на 2012 – 2016 роки». 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

25.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 517 «Про 

надання дозволу на створення органу самоорганізації населення – 

будинкового комітету «Верещагіна 10». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

26.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 518 «Про 

списання основних засобів.» (КАТП-072801) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

27.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 519 «Про 

списання основних засобів.» (Водоканал). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

28.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 520 «Про 

передачу об’єкта.» (КНС – 9) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

29.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 534 «Про 

розроблення містобудівної документації.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

30.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 535 «Про 

внесення змін до містобудівної документації.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

31.  СЛУХАЛИ: Мандич Ю.В. представив проект рішення № 536 «Про 

перейменування вулиці міста.» Запропонував відкласти проект рішення на 

довивчення у зв’язку із зауваженнями управління містобудування та 

архітектури. 

ВИРІШИЛИ: Відправити проект рішення на довивчення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

32. СЛУХАЛИ: Готра В.В. представив проект рішення № 537 «Про 

присвоєння алеї міста імені Андрія Палая.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

33.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 538 «Про 

зміни до рішення VІ сесії міської ради VІІ скликання 30 серпня 2016 року № 

354.»  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

34.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 539 «Про 

передачу приміщень у користування.» (Центр соціальних служб для молоді). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

35.  СЛУХАЛИ: Ігнат О.В. представив проект рішення № 540 «Про 

звернення.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

36.  СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення № 541 «Про 

Програму економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік.» 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. звернув увагу на технічну помилку в назві вул. 

Сільвая у додатку 4 проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: 1. У додатку 4 до проекту рішення виправити технічну 

помилку в назві вул. Сільвая. Доповнити додаток 3 об’єктом «Капітальний 

ремонт будівлі сімейної амбулаторії ЗПСМ по вул. Гранітній» та 

передбачити кошти на суму 600,0 тис. грн. 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

37.  СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення (проект № 542 з 

доповненням «Про бюджет міста на 2017 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

38.  СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 543 «Про 

Прогноз бюджету міста Ужгород на 2018 – 2019 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії        В.Гомонай 


