
ПРОТОКОЛ  

спільного засідання  постійних  комісій  Ужгородської  міської  ради  

22.12.2016 року                         м. Ужгород 

      Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

ПРИСУТНІ: Гомонай В.В. – голова комісії, Ковальський А.В. - 

секретар комісії,    Фрінт С.Л.- заступник голови комісії, 

Готра В.В., Мандич Ю.В., Щадей В.І. -  члени комісії.       

ВІДСУТНІ: Химинець В.В. – член комісії.  

 

Постійна комісія з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

ПРИСУТНІ: Пономарьов С.Б. - голова комісії, Любар В.М.- заступник 

голови комісії, Прозор Є.І. – секретар комісії,  

Афанасьєва О.В., Бабидорич В.В., Шевчук Г.В., Козак 

В.А. - члени комісії. 

 

Постійна комісія з  питань благоустрою, житлово-комунального 

господарства та приватизації майна комунальної власності 

 

ПРИСУТНІ: Губкович В.М. - заступник голови комісії, Вереш П.М.- 

секретар комісії, Якубик І.І., Білонка В.І., Варцаба С.В., 

Чурило М.М. – члени  комісії. 

ВІДСУТНІ: Волошин І.І. – голова комісії. 

 

       Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

спорту та соціального захисту населення, міжнародних, 

міжконфесійних відносин та туризму 

 

ПРИСУТНІ: Камінська О.А. – голова комісії, Кулін З.З. – заступник 

голови комісії, Ігнат О.В.– секретар комісії, Горват М.В., 

Ломага Ю.Ю., Риба А.Ю., Росада І.М. – члени комісії. 

 

Постійна комісія з питань законності, Регламенту та депутатської 

етики 

ПРИСУТНІ: Сюсько М.М. – голова комісії, Богуславський Р.Я. – 

секретар комісії, Станко Ю.Ю., Оксьон Ю.Ю.,  Шанта 

С.І.  – члени   комісії. 

 

Депутати, які не входять до складу жодної з комісій: Пацкан Д.С., 

Борисенко О.О. 

 



       

ЗАПРОШЕНІ: 

Сушко А.А. – секретар ради; 

Біксей А.Б. – начальник управління праці та 

соціального захисту населення, 

Чепкий О.О. – начальник відділу 

землекористування. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
Обговорення  проектів рішень,  які пропонується додатково включити до 

порядку денного чергової ІХ сесії Ужгородської міської ради VІI 

скликання.  

1. Проект рішення №544 "Про надання грошової  допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста". 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Секретар ради Сушко А.А.  пояснила, що ці проекти 

рішень роздано депутатам та розглянуто профільними 

комісіями та на погоджувальній раді. Перший з них 

стосується надання грошової допомоги матері дівчинки, 

яку травмовано внаслідок падіння дерева біля ЗОШ №15. 

Сума грошової допомоги, як виняток, становить 30,0 тис. 

грн. 

ВИСТУПИЛИ: Голови постійних комісій не мали заперечень проти 

надання грошової допомоги. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати проект рішення №544 "Про надання 

грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям міста" 

до розгляду на черговій ІХ сесії міської ради.  

 

2. Проект рішення №545 "Про затвердження  технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки по 

вул. Загорській,51". 

СЛУХАЛИ: 

 

Секретар ради Сушко А.А.  пояснила, що проект рішення 

стосується підготовки до будівництва школи та дитячого 

виховного закладу.   

ВИСТУПИЛИ: Голови постійних комісій не мали заперечень проти 

включення проекту рішення до порядку денного сесії. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення № 545 "Про затвердження  

технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки по вул. Загорській,51" 

до розгляду на черговій ІХ сесії міської ради. 

 

За це рішення голосували: "За"- одноголосно. 

Голова комісії з питань  

соціально-економічного  

розвитку…                                                                  В.  Гомонай 

 

 



Голова комісії з питань  

регулювання земельних відносин…            С. Пономарьов 

 

 

Голова комісії  з питань освіти…     О. Камінська 

  

 

Заступник голови  комісії з  

 питань благоустрою…       В.Губкович 

 

 

Голова з питань  

законності…                 М. Сюсько  

 

 

 


