
ПРОТОКОЛ № 86 
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 26.05.2017          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Пономарьов С.Б. – голова комісії;  

Прозор Є.І. – секретар комісії;  

Афанасьєва О.В., Бабидорич В.В., 

Козак В.А.– члени комісії.  

ВІДСУТНІ:  

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Шевчук Г.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Гах Л.М.  – директор департаменту фінансів та бюджетної політики; 

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

Травіна О.В. – начальник управління економіки стратегічного планування; 

Василиндра О.М. – начальник управління у справах культури, спорту, сім’ї та 

молоді; 

Жулінська О.А. – начальник управління правового забезпечення; 

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського господарства; 

Тарахонич В.Ю. – начальник відділу міжнародних грантових програм та 

інновацій; 

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

Бабунич О.Ю. – начальник управління освіти; 

Собран М. – громадський активіст; 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

Обговорення проектів рішень чергової ХІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання. 
 

СЛУХАЛИ: Пономарьов С.Б. запропонував обрати головуючим на засіданні 

члена постійної комісії Афанасьєву О.В. 

ВИРІШИЛИ: Обрати головуючим на засіданні члена постійної комісії 

Афанасьєву О.В. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

1. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 663 з 

доповненням «Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 664 з 

доповненням «Про зміни та доповнення до Програми додаткових гарантій 

соціального захисту громадян на 2017 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

3. СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення № 665 «Про 

затвердження Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу 

та звітності про їх виконання.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення № 666 «Про 

зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІІ скликання від 28.02.17 № 589.» 

(Програма підтримки та партнерства між міською радою та суб’єктами 

малого бізнесу) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: Травніа О.В. представила проект рішення № 667 «Про 

зміни до рішення Х сесії міської ради VІІ скликання від 26.01.17 № 551» 

(Програма розвитку транскордонного співробітництва). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6. СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення № 668 «Про 

зміни до рішення ІХ сесії міської ради VІІ скликання від 22.12.16 № 497.» 

(Програма науково – методичного забезпечення розроблення Стратегії 

розвитку міста) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7. СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. представила проект рішення № 669 

«Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 23 грудня 2015 року 

№ 50.» (Програма сімейної, молодіжної політики) 

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 № 670 

«Про збільшення штатів дитячо – юнацької спортивної школи № 1 м. 

Ужгород.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9. СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. представила проект рішення № 671 

«Про зміни та доповнення до рішення ІХ сесії міської ради VІІ скликання 22 

грудня 2016 року № 503.» (Програма будівництва дитячих майданчиків). 

ВИСТУПИЛИ: Козак В.А. просив уточнити у додатку до проекту рішення 

місце розташування майданчика, а саме: «вул. Панькевича, 77, 79, 81 – 

Столєтова,4». 

ВИРІШИЛИ: 1. У додатку до проекту рішення уточнити місце 

розташування майданчика, а саме: «вул. Панькевича, 77, 79, 81 – 

Столєтова,4». 

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

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10. СЛУХАЛИ: Жулінська О.А. представила проект рішення № 672 «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. 

11. СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення № 673 «Про 

зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста 

Ужгород на 2016 – 2017 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

12. СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення № 674 «Про 

зміни до Програми реконструкції та капітального ремонту мережі 

зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017 – 2020 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

13. СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення № 675 «Про 

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

(Програма кап. ремонту житлового фонду) 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

14. СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення № 676 з 

доповненнями 1,2 «Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІІ скликання 

28 лютого 2017 року № 598.» (Програма благоустрою). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

15. СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення № 677з 

доповненням «Про зміни до Програми економічного і соціального розвитку 

м. Ужгорода на 2017 рік.» 

ВИСТУПИЛИ: Бабунич О.Ю. просила підтримати лист управління освіти 

щодо об’єктів освіти, які фінансуються з громадського бюджету. 

ВИРІШИЛИ: 1. У доповнення № 1 до проекту рішення додати пункт 

наступного змісту: «У додатку 2 “Показники будівництва, реконструкції 

та капітального ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів 

на 2017 рік”  передбачається виділення бюджетних призначень на проекти 

громадського бюджету а саме: будівництво баскетбольного поля УЗОШ I-III 

ст. №19 по вул.Заньковецької,66 - 294,0 тис.грн.; капітальний ремонт міні 

футбольного поля, Ліцею “Лідер” - ЗОШ №20 по вул.Сільвая,3 - 67,0 тис.грн. 

(кошти міського бюджету). 

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

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

16. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 678 з 

доповненнями «Про зміни до бюджету міста на 2017 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

17. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 679 «Про 

надання пільг.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

18. СЛУХАЛИ: Тарахонич В.Ю. представила проект рішення № 680 «Про 

створення комунальної установи «Агенція розвитку Ужгорода». 

Собран М. доповнила виступ доповідача та відповіла на запитання 

присутніх. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

19. СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення № 681 «Про 

ліквідацію комунальних підприємств.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

20. СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення № 682 «Про 

відновлення діяльності комунального підприємства «Парк культури та 

відпочинку «Під замком». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

21. СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення № 684 «Про 

передачу будівлі у користування.» (вул. Котляревського, 59). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

22. СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення № 685 «Про 

передачу приміщень у користування.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

23. СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення № 686 «Про 

зміни до рішення V сесії міської ради VІІ скликання 14 липня 2016 року № 

273.» (передача каналізаційних мереж). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

24. СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення № 687 «Про 

зміни до рішення Х сесії міської ради VІІ скликання 26 січня 2017 року № 

566.» (передача водопровідних мереж). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

25. СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення № 688 «Про 

надання згоди на прийняття квартир у комунальну власність.» 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

26. СЛУХАЛИ: Про проекти рішень №№ 689 – 706 щодо регулювання 

земельних відносин. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проекти рішень до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

27. СЛУХАЛИ: Жулінська О.А. представила проект рішення № 707 «Про 

Кодекс етики міського голови та депутатів міської ради.» 

ВИСТУПИЛИ: Афанасьєва О.В. запропонувала у додатку до проекту 

рішення в преамбулі та в пунктах 2.4, 2.6 вилучити слова «інших учасників 

пленарних засідань». 

 В пункті 2.6 вилучити абзац « вносити до зали засідань та 

використовувати під час проведення засідань плакати, лозунги, гучномовці, 

інші предмети та технічні засоби, які не мають на меті забезпечення 

нормотворчої діяльності, чи навпаки, створювати перешкоди у роботі 

технічного обладнання, що необхідне для проведення засідань». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

28. СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. просив депутатів (на підставі листа 

департаменту міського господарства від 25.05.2017 № 24.01-10/1162) 

підтримати проект рішення «Про встановлення розміру кошторисної 

заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва 

(нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, 

технічного переоснащення) об’єктів, що споруджуються із залученням 

бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та 

організацій, а також кредитів, надані під державні гарантії». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати міському голові 

включити питання до порядку денного чергової сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

29. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 689 «Про 

затвердження та надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: 1. Відповідно до рекомендацій, зазначених у пояснювальній 

записці, в пунктах 1.9, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24, 1.25, 1.32, 

1.34, 1.35, 1.38, 1.39, 1.44 відмовити у задоволенні клопотань. 

2. В пункті 1.37 відмовити у задоволенні клопотання, оскільки земельна 

ділянка обтяжена наявним рішенням міської ради. 

3. В пункті 2.1 відмовити у задоволенні клопотання на підставі ст. 134 

Земельного кодексу України. 
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4. Пункти 3.5, 3.6 зняти на довивчення на підставі висновків управління 

містобудування та архітектури. 

5. У зв’язку із технічною помилкою перенести пункт 1.5 проекту рішення № 

691 підпунктом 3.16 до проекту рішення № 689. 

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

урахуванням висловлених пропозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

30.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 690 «Про 

надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: 1. Відповідно до рекомендацій, зазначених у пояснювальній 

записці, в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.11, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 2.1, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10 відмовити у 

задоволенні клопотань. 

2. Пункти 1.8, 1.9 зняти на довивчення. 

3. В пункті 3.11, відповідно до висновків управління містобудування та 

архітектури, відкоригувати площу земельної ділянки, а саме: зазначити 

«0,6174 га.» 

4. Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: «3.12 

«Ужгородській загальноосвітній школі I-III ступенів № 20 – ліцей "Лідер" 

земельної ділянки площею 0,0025 га для облаштування шахти ліфта по вул. 

М. Божук.» 

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

урахуванням висловлених пропозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

31. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 691 «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: 1. У зв’язку із технічною помилкою вилучити з проекту 

рішення пункт 1.5. 

2. Доповнити проект рішення пунктами наступного змісту: 

«1.25. Приватному акціонерному товариству «Закарпаття-авто» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:64:001:0030) площею 2,4574 га для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства по вул. Олександра Блистіва (вул. Краснодонців), 

20 зі зміною цільового призначення.(ДМГ укласти відповідні зміни до 

договору оренди). 

1.26. Громадській організації «Інваліди військової служби – закарпатський 

вимір» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:004:0012) 

площею 0,2640 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Гленца та передати її в постійне користування.» 

3. У зв’язку із технічною помилкою перенести пункт 1.19 проекту рішення № 

693 підпунктом 1.24 до проекту рішення № 691. 
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4. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловлених пропозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

32. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 692 «Про 

надання дозволів на складання технічної документації щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).» 

ВИРІШИЛИ: 1. Відповідно до рекомендацій, зазначених у пояснювальній 

записці, в пунктах 1.4, 1.11, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4.1 

відмовити у задоволенні клопотань. 

2. Пункти 2.3, 2.4, 2.5, 2.9 відправити на довивчення. 

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

урахуванням висловлених пропозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

33. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 693 «Про 

затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості).» 

ВИРІШИЛИ: 1. Відповідно до рекомендацій, зазначених у пояснювальній 

записці, в пунктах 2.7, 3 відмовити у задоволенні клопотань. 

2. Пункт 3 доповнити текстом: «та площею 1,3270 га розділену на 170 

земельних ділянок.». 

3. У зв’язку із технічною помилкою вилучити пункт 1.19. 

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

урахуванням висловлених пропозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 694 «Про 

поновлення та припинення дії договорів оренди земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: 1. Відповідно до рекомендацій, зазначених у пояснювальній 

записці, в пунктах 1.13, 2.1, 2.3 відмовити у задоволенні клопотань. 

2. Пункт 1.4 відправити на довивчення. 

3. В пункті 1.17 виправити технічну помилку в прізвищі Гомада. 

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

урахуванням висловлених пропозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

29. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 695 «Про 

надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: 1. Відповідно до рекомендацій, зазначених у пояснювальній 

записці, в пунктах 1.1, 1.3 відмовити у задоволенні клопотань. 

2. В пункті 1.4 надати дозвіл на складання звіту з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки під плямою забудови. 
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3. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловлених пропозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

30. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 696 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (гр. Бейгулов А.Є.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

31.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 697 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (гр. Зелінська М.М.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

32.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 698 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (гр. Клим С.В.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

33.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 699 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (гр. Курах Н.М.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

34.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 700 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (гр. Мелкумян А.С.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

35.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 701 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (гр. Полак Х.О.). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

36.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 702 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (гр. Сабадош Н.М.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

37.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 703 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (ТОВ «Євро – Парк») 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

38. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 704 «Про 

надання земельних ділянок в постійне користування.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

39.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 705 «Про 

заяву гр. Гнида М.П.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

40.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення № 706 «Про 

зміни та скасування рішень міської ради.» 

ВИРІШИЛИ: 1. Відповідно до рекомендацій, зазначених у пояснювальній 

записці, в пунктах 8, 10, 18, 22, 24 відмовити у задоволенні клопотань. 

2. В пункті 26 відмовити у задоволенні клопотання на підставі зауважень 

департаменту міського господарства. 

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

урахуванням висловлених пропозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

41. СЛУХАЛИ: Про розпорядження міського голови від 22.05.2017 № 179 

«Про зупинення дії рішення ХІІ сесії міської ради VІІ скликання 18.05.2017 

№ 651» 

ВИРІШИЛИ: Повторно розглянути на сесії міської ради питання 

дострокового припинення повноважень депутата Любара В.М. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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42. СЛУХАЛИ: Про розпорядження міського голови від 23.05.2017 № 183 

«Про зупинення дії пункту 1.15 рішення ХІІ сесії міської ради VІІ скликання 

18.05.2017 № 639». 

ВИРІШИЛИ: Повторно розглянути на сесії міської ради питання 

затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гаврилець Є.О. земельної ділянки 

площею 0,0344 га для будівництва та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Залізничній, 2«е» та передачу її у 

власність. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Головуючий на засіданні      О.Афанасьєва 

 

 

Секретар комісії        Є.Прозор 


