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ПРОТОКОЛ № 18 
засідання  постійної  комісії з питань законності, Регламенту та 

депутатської етики 

 
від 22.02.2017 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

        

         ВІДСУТНІ: 

Сюсько Микола Миколайович - голова комісії. 

Оксьон Юрій Юрійович; 

Станко Юрій Юрійович; 

Шанта Сергій Іванович – члени комісії. 

Богуславський Роман Ярославович - секретар комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Біксей А.Б. – начальник управління праці та соціального 

захисту населення; 

Гах Л.М. – начальник фінансового управління; 

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

господарства; 

Цап В.В. – заступник начальника управління економіки 

та підприємництва; 

Воловар М.В. – начальник відділу кадрової роботи, 

кадрової роботи та спец роботи; 

Жулинська О.А. – начальник управління правового 

забезпечення; 

Зима І.В. – начальник відділу оборонної та мобілізаційної 

роботи; 

Олексіюк С.М. – директор міського центру зайнятості; 

Бабунич О.Ю. – начальник управління освіти4 

Квіт В.В. – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури; 

Щербанич С.І. – начальник відділу економіки управління 

економіки та підприємництва; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

Обговорення проектів рішень чергової ХІ сесії Ужгородської міської ради 

VІI скликання 

 

1. (проект № 591 з доповненням) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста та зміни до рішення Х сесії міської 

ради VІІ скликання 26.01.2017 № 548. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 
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"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

2.  (проект №592) Про Програму підтримки та партнерства між 

Ужгородською міською радою та суб’єктами малого і середнього бізнесу 

на 2017 – 2018 роки. 

СЛУХАЛИ: Цап В.В.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 У Додатку 3 до Порядку проекту рішення склад конкурсної комісії 

доповнити наступним членом комісії: «Сюсько Микола Миколайович – 

голова постійної комісії з питань законності, Регламенту та депутатської 

етики (за згодою)». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

3.  (проект № 593) Про комплексну Програму матеріально – технічного 

забезпечення військових формувань та удосконалення цивільного захисту 

населення на 2017 – 2018 роки. 

СЛУХАЛИ: Зима І.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"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

4.  (проект № 594) Про доповнення до Програми зайнятості населення м. 

Ужгорода на період до 2017 року. 

СЛУХАЛИ: Олексіюк С.М.  представив 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. 
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5.  (проект № 595) Про доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ 

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

СЛУХАЛИ: Жулинська О.А.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

 Доручити управлінню правового забезпечення на наступне засідання 

постійної комісії надати інформацію щодо проблемних справ, які відстоює 

міська рада у судах, а також надати інформацію (статистику) щодо 

виграних та програних міською радою судових справ за 2016 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

6.  (проект № 596) Про зміни до рішення VІ сесії міської ради VІІ 

скликання 30 серпня 2016 року № 333. (Програма безпеки навчальних 

закладів). 

СЛУХАЛИ: Бабунич О.Ю.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відправити проект рішення на до вивчення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

7.  (проект № 597) Про Програму встановлення автономного електричного 

опалення у м. Ужгород на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

 Доручити департаменту міського господарства разом із газетою 

«Ужгород» підготувати інформаційну довідку щодо процедури 

встановлення автономного електричного опалення пільговим категоріям 

громадян згідно Програми із зазначенням категорій людей, які підпадають 

під реалізацію Програми та переліком необхідних документів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

8.  (проект № 598) Про зміни до Програми охорони навколишнього 

природного середовища міста Ужгород на 2016 – 2017 роки. 

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

на сесії. 

 Доручити департаменту міського господарства перед проведенням 

суцільної дератизації місць загального користування по місту дати 

оголошення в газеті «Ужгород» та оприлюднити на офіційному сайті 

Ужгородської міської ради інформацію про проведення робіт з дератизації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

9.  (проект № 599) Про зміни до Програми реконструкції та капітального 

ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017 – 2020 

роки. 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 Пункт 2 (Капітальний ремонт зовнішнього освітлення внутрішньо 

квартальних територій) Додатку 1 проекту рішення доповнити 

наступними об’єктами (за умови виготовленої проектно-кошторисної 

документації): 

- внутрішньо квартальних територій вул. Перемоги, 151,153,155 на 

суму 160,000 грн.; 

- внутрішньо квартальних територій вул. Легоцького, 27,29,31,33 та 

вул. Богомольця, 30 на суму 190,000 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – . 

Рішення прийнято. 

10.  (проект № 600) Про зміни до комплексної Програми відновлення 

історичного центру м. Ужгорода на 2017 – 2020 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"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

11.  (проект № 601) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

10.03.2016 р. № 135. (Програма кап. ремонту житлового фонду) 
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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" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

12.  (проект № 602) Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 

2015 – 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"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

13.  (проект № 603 з доповненням) Про зміни до Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2016 – 2017 роки. 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

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. 

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 із рекомендацією. 

14.  (проект № 604) Про доповнення до рішень ІІ сесії міської ради VІІ 

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

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. 
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Рішення прийнято. 

15.  (проект № 605) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгорода на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Щербанич С.І.  представив 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 № 606) Про зміни до бюджету міста на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення. Інформувала,що 

враховуючи наказ Міністерства фінансів  України від 16.02.2017 р. № 236 «Про 

затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів / тимчасової класифікації видатків та 

кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують 

програмно-цільового методу», внести зміни до назв бюджетних програм на 

2017 рік у рішенні ІХ сесії міської ради VII скликання від 22.12.2016 № 544 

«Про бюджет міста на 2017 рік» за такими кодами ТПКВКМБ та ФКВКБ: 

  

з: 

  
"0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх 

виконавчих комітетів 

 

0111 

0180 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського 

Автономної Республіки Крим та обласного значення 

 

0111 

3042 Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років 1040 

3080 Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу" 

 

1010 

 

на: 

 
"0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської  

 

0111 

0180 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах  

0111 

3042 Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку 1040 

3080 Надання допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу" 

 

1010 

 

ВИРІШИЛИ: Підтримати критичні зауваження постійної комісії з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування 
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проект рішення та рекомендувати до розгляду на сесії з наступними 

критичними зауваженнями: 

 Внести зміни до назв бюджетних програм на 2017 рік у рішенні ІХ 

сесії міської ради VII скликання від 22.12.2016 № 544 «Про бюджет міста на 

2017 рік»  за такими кодами ТПКВКМБ та ФКВКБ: 

  

з: 

  
"0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх 

виконавчих комітетів 

 

0111 

0180 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 

значення 

 

0111 

3042 Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років 1040 

3080 Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу" 

 

1010 

 

на: 

 
"0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської  

 

0111 

0180 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 

селах 

 

0111 

3042 Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку 1040 

3080 Надання допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу" 

 

1010 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

17.  (проект № 607) Звіт про виконання бюджету міста за 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. 
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18.  (проект № 608) Про передачу приміщення у користування. (вул. 

Висока,10) 

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

19.  (проект № 609) Про передачу об’єкта. (газопровід по вул. Маргітича,19) 

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

20.  (проект № 610) Про передачу об’єкта. (насосна станція) 

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

21.  (проект № 611) Про зміни до Положення про залучення коштів фізичних 

та юридичних осіб на розвиток інженерно – транспортної та соціальної 

інфраструктури міста. 

СЛУХАЛИ: Квіт В.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії наступними критичними зауваженнями: 

 У Пункті 1 проекту рішення граничний розмір пайової участі 

(внеску) фізичних та юридичних осіб – замовників будівництва для 

забезпечення створення і розвитку соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури міста встановити наступний: 

- 8 % загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції 

об’єкта містобудування – для нежитлових будівель та/або споруд 

(крім будівель навчальних закладів, закладів культури, релігії, 
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фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення, 

автозаправочних станцій); 

- 3 % загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції 

об’єкта містобудування – для багатоквартирних житлових будинків, 

індивідуальних житлових будинків загальною площею більше 300 

квадратних метрів,  квартир, влаштованих в об’ємах горищ 

існуючих будинків та реконструйованих з нежитлових приміщень». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

22.  (проект № 612) Про внесення доповнень до рішень ІV сесії міської ради 

V скликання від 21 березня 2008 р. № 654. (Про перелік вулиць у схемі 

зонування території міста). 

СЛУХАЛИ: Квіт В.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. 

23.  (проект № 613) Про затвердження структури апарату ради та виконавчих 

органів міської ради, їх загальної штатної чисельності. 

СЛУХАЛИ: Воловар М.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" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

24.  (проект № 614) Про зміни до рішення ХLІV сесії міської ради ІV 

скликання від 16.09.2005 № 646. (Положення про помічника депутата) 

СЛУХАЛИ: Сюсько М.М.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 
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"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

25.  (проект № 615) Про звернення депутатів. 

СЛУХАЛИ: Сюсько М.М.  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. 

26.  (проект № 577) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ «Дабо») 

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. 

Комісія не визначилася із рекомендацією. 

 

 

Голова комісії         М. Сюсько 


