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ПРОТОКОЛ № 17 
засідання  постійної  комісії з питань законності, Регламенту та 

депутатської етики 

 
від 20.01.2017 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; 

Гах Л.М. – начальник фінансового управління; 

Полтавцева Т.В. – начальник управління майном міста 

департаменту міського господарства; 

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

Цап В.В. – заступник начальника управління економіки 

та підприємництва; 

Турховська А.І. – начальник відділу бухгалтерського 

обліку; 

Пуглик О.І. – начальник відділу організаційної роботи та 

внутрішньої політики; 

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

Воловар М.В. – начальник відділу кадрової роботи, 

кадрової роботи та спец роботи; 

Пекар В.І. – заступник начальника управління правового 

забезпечення; 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Фленько І.І. – директор Ужгородського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

Головей Я.Я. – головний спеціаліст відділу програмного 

та комп’ютерного забезпечення; 

Яцков М.М. – громадський активіст. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

І. Обговорення проектів рішень чергової Х сесії Ужгородської міської ради 

VІI скликання 

ІІ. Про звернення представника ВІ «Активна громада» Станкевич-Коваль 

К.І. 

 

І. Обговорення проектів рішень чергової Х сесії Ужгородської міської ради 

VІI скликання 
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1. (проект № 546 з доповненням) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати критичні зауваження постійної комісії з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування та 

та рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії з наступними 

критичними зауваженнями: 

 «У пункті 1.4 доповнення до проекту рішення ім’я заявника читати 

як «Андрію». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

2.  (проект № 547) Про зміни у штатному розписі Ужгородського міського 

пологового будинку. 

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. 

1.  (проект № 548) Про комплексну Програму профілактики та протидії 

злочинності в місті Ужгород на 2017 – 2020 роки. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

1. Ужгородському відділу ГУ Національної поліції в Закарпатської 

області, на наступному засіданні постійної комісії доповісти про 

роботу відповідно до Програми за 2016 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

2.  (проект № 549) Про Програму розвитку транскордонного 

співробітництва, туризму та формування позитивного міжнародного 

інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2017 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Цап В.В.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 
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1. Пункт 4 проекту рішення доповнити наступним текстом: «Виконавці 

Програми  звітують про пророблену роботу за півріччя на сесії 

міської ради». 

2. Пакет поліграфічних виробів перед друком презентувати для 

ознайомлення депутатам міської ради. 

3. Доручити управлінню економіки та підприємництва протягом 

місяця подати постійній комісії план заходів, які планується 

реалізувати в рамках Програми. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

3.  (проект № 550) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

23.12.15 № 59. (Програма інформатизації діяльності міської ради) 

СЛУХАЛИ: Турховська А.І.  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. 

4.  (проект № 551) Про зміни до рішення V сесії міської ради VІІ скликання 

14.07.2016 р. № 260 (Програма розвитку архівної справи). 

СЛУХАЛИ: Мар’їна Т.І.  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. 

5.  (проект № 552) Про зміни до рішення ХХVІ сесії міської ради VІ 

скликання 07.11.14 № 1526. (Програма організації продажу земельних 

ділянок). 

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"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

6.  (проект № 553) Про Програму розвитку земельних відносин у м. 

Ужгород на 2017 – 2019 роки. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  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. 

7. (проект № 554) Про комплексну Програму відновлення історичного 

центру м. Ужгорода на 2017 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

8.  (проект № 555) Про Програму реконструкції та капітального ремонту 

мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

9.  (проект № 556) Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2016 – 2017 роки. 

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

розгляді проекту рішення, тому участі в обговоренні та голосуванні за вказаний 

проект рішення брати не буде. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

10.  (проект № 557) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. (Програма приватизації об’єктів). 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення 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. 

11.  (проект № 558 ) Про зміни до рішення ІХ сесії міської ради VІІ 

скликання 22.12.2016 р. № 506. (Положення про дольову участь 

власників квартир). 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

12.  (проект № 559) Про надання пільг. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати критичні зауваження постійної комісії з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування та 

рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

13.  (проект № 560) 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: 
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"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

14.  (проект № 561) Про зміни до бюджету міста на 2017 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. 

15.  (проект № 562) Про повернення будівлі у власність. (вул. Капітульна,9). 

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"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

16.  (проект № 563) Про передачу приміщень. (вул. Кармелюка,7) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

17.  (проект № 564) Про передачу приміщення у користування. (вул. 

Довженка,9) 

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. 
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Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

18.  (проект № 565) Про передачу об’єктів. (вулична водопровідна мережа). 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

19.  (проект № 566) Про передачу об’єкта. (свердловинний насос) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

20.  (проект № 567) Про зміни до рішення V сесії міської ради VІІ скликання 

26 липня 2016 року № 324. (Про передачу приміщень). 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

21.  (проект № 568) Про затвердження та надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

22. (проект № 569) Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

23. (проект № 570) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

24.  (проект № 571) Про надання дозволів на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

25.  (проект № 572) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
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26. (проект № 573) Про поновлення та припинення дії договорів оренди 

земельних ділянок. 

27.  (проект № 574) Про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

28.  (проект № 575) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Попович І.І.) 

29.  (проект № 576) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Штулер 

О.Ю.) 

30.  (проект № 577) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ «Дабо») 

31.  (проект № 578) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ПАТ 

«Закарпатінтерпорт») 

32.  (проект № 579 ) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

33. (проект № 580 ) Про прийняття земельної ділянки в комунальну 

власність.(вул. Гленца) 

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. 

34.  (проект № 581) Про виконання судового рішення. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення 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. 

35.  (проект № 582) Про зміни і доповнення до рішення міської ради 

10.03.2016 року № 119. (Про затвердження містобудівної документації) 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 2; 
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Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

36.  (проект № 583) Про зміни у складі виконавчого комітету Ужгородської 

міської ради. 

СЛУХАЛИ: Пуглик О.І.  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. 

37. (проект № 584) Про затвердження Положення про Ужгородський 

міський центр соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді та граничної 

чисельності працівників Ужгородського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді. 

СЛУХАЛИ: Фленько І.І.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

 Доручити Ужгородському міському центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді надати постійній комісії план заходів щодо 

популяризації Центру та приблизний кошторис витрат для їх реалізації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

38.  (проект № 585) Про перейменування структурного підрозділу міської 

ради. 

СЛУХАЛИ: Воловар М.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. Пункт 1 проекту рішення викласти в наступній редакції: 

«1. Перейменувати відділ муніципальної поліції у відділ 

муніципальної варти». 

2. Привести у відповідність проект рішення до нової назви відділу. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 1; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
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39.  (проект № 586) Про Положення про функціонування офіційного веб – 

сайту Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Головей Я.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. Розділ 4 (УЖГОРОДЦЯМ) Додатку 2 проекту рішення доповнити 

графою «Захист тварин». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

40. (проект № 587) Про Порядок запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів в Ужгородській міській раді та її виконавчих органах. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  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. 

41.  (проект № 588 ) Про затвердження списку присяжних. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. У Додатку до проекту рішення список присяжних Ужгородського 

міськрайонного суду Закарпатської області доповнити наступним: 

« Станко Юрій Юрійович м. Ужгород, вул. Транспортна,30». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

42.  (проект № 589) Про зміни до рішення ХLІV сесії міської ради ІV 

скликання від 16.09.2005 № 646. (Положення про помічників депутатів). 

43. (проект № 590 ) Про хід децентралізації та об’єднання територіальних 

громад у Закарпатській області. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 



11 
 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

ІІ. Про звернення представника ВІ «Активна громада» Станкевич-Коваль 

К.І. 

СЛУХАЛИ: Яцков М.М. представив кодекс етики міського голови та депутатів 

міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати кодекс етики. 

Рекомендувати міському голові доручити управлінню правового 

забезпечення підготувати відповідний проект рішення для подальшого 

розгляду на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова комісії        М. Сюсько   

 

 

 

Секретар комісії        Р. Богуславський 


