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ПРОТОКОЛ № 24 
засідання  постійної  комісії з питань законності, Регламенту та 

депутатської етики 

 
від 02.02.2018 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

         ВІДСУТНІ: 

Сюсько Микола Миколайович - голова комісії. 

Богуславський Роман Ярославович - секретар комісії. 

Оксьон Юрій Юрійович – члени комісії. 

Шанта Сергій Іванович – член комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Полтавцева Т.В. – заступник директора департаменту 

міського господарства, начальник управління майном 

міста; 

Щербанич С.І. – начальник відділу економічного 

розвитку, аналізу та стратегічного планування 

управління економіки та стратегічного планування; 

Зінич А.Б. – заступник начальника управління правового 

забезпечення; 

Франчук І.З. – заступник начальника управління праці та 

соціального захисту населення; 

Боршовський О.І. – начальник управління 

містобудування та архітектури; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики; 

Олексіюк С.М. – директор центру зайнятості населення в 

м. Ужгороді; 

Куберка М.Ю. – начальник відділу експлуатації 

житлового фонду та інженерних мереж департаменту 

міського господарства; 

Ігнат О.В., Щадей В.І.– депутати міської ради. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Обговорення проектів рішень другого пленарного засідання чергової ХІХ 

сесії Ужгородської міської ради VІI скликання. 

ІІ. Про звернення Фастівської міської ради щодо проголошення 2019 року 

Роком Соборності України. 

ІІІ. Про повідомлення Закарпатського обласного клінічного онкологічного 

диспансеру щодо звільнення з посади лікаря-хірурга-онколога депутата Ігната 

О.В. 

ІV. Про відкрите звернення трудового колективу Закарпатського обласного 

клінічного онкологічного диспансеру щодо дій депутата Ігната О.В. 

 

І. Обговорення проектів рішень другого пленарного засідання чергової 

ХІХ сесії Ужгородської міської ради VІI скликання. 
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1. (проект №969) Про Програму відшкодування відсотків за кредитами, 

залученими населенням на впровадження енергозберігаючих заходів у м. 

Ужгород на 2018-2022 роки.  

СЛУХАЛИ: Куберка М.Ю. 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

2. (проект №970) Про зміни до рішення XVII сесії міської ради VII 

скликання 09.11.2017 року №799. (зміни до Програми енергозбереження) 

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

3.  (проект №971) Про зміни до рішення IX сесії міської ради VII 

скликання 22 грудня 2016 року №497. (зміни до Програми розроблення 

Стратегії розвитку міста).  

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

4.  (проект №972) Про зміни та доповнення до рішення XVII сесії міської 

ради VII скликання 09.11.17 р. №797. (зміни до Програми сприяння 

виконанню рішень судів) 

СЛУХАЛИ: Зінич А.Б. 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

5.  (проект №973) Про доповнення до рішення II сесії міської ради VII 

скликання 21 квітня 2016 року №178. (доповнення до Програми 

приватизації об’єктів).  

СЛУХАЛИ: Палтавцева Т.В. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 1; 

"ПРОТИ"- 1; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

6.  (проект №974) Про Програму зайнятості населення на період до 2020 

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

7.  (проект №975 з доповненням) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста.  

СЛУХАЛИ: Франчук І.З. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зауваження постійної комісії з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування та 

рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії з наступними 

критичними зауваженнями: 

 Доповнити проект рішення наступними пунктами: 

- Гр. Туряниці Андрію Юрійовичу, 1996 року народження, мешканцю 

м. Ужгород, вул. Марії Заньковецької, 21, кв. 54, онкохворий, 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків 

3530304036) на лікування у сумі 10 000 грн. 

- Гр. Варфоломеєвій Дарії Михайлівна, 1953 року народження, 

мешканці м. Ужгород, вул. Марії Заньковецької,21 кв. 54, 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків 

1936105944) на вирішення соціально-побутових питань у сумі 10 000 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 
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"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

8.  (проект №976 ) Про зміни до бюджету міста на 2018 рік.   

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

9.  (проект №977) Про зміни до рішення XIII сесії міської ради VII 

скликання 30 травня 2017 року №675. 

СЛУХАЛИ: Палтавцева 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

10.  (проект №978) Про надання згоди на демонтаж та продаж майна.  

СЛУХАЛИ: Палтавцева Т.В. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2; 

"ПРОТИ"- 1; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

11.  (проект №979 ) Про надання пільги.   

Доповідає: Щадей В.І. – депутат міської ради; 

СЛУХАЛИ: Щадей В.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 – 0. 
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Рішення прийнято. 

12. (проект №980) Про зміни до рішення ХVII сесії міської ради VІІ 

скликання 16 листопада 2017 року № 877.  

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

13.  (проект №981) Про продовження договору оренди. (центр «Дорога 

життя»).  

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

14.  (проект №982) Про передачу основних засобів.  

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

15.  (проект №983) Про зменшення статутного фонду комунального 

підприємства «Водоканал м. Ужгорода».  

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 – 0. 

Рішення прийнято. 
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16.  (проект №984) Про зменшення статутного капіталу комунального 

підприємства «Водоканал м. Ужгорода».  

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

17.  (проект №985) Про надання дозволу на списання основних засобів.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 0; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 3; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

18.  (проект №986) Про зміни до рішення X сесії VII скликання 26.01.2017 

року №587.  

СЛУХАЛИ: Зінич А.Б. 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

19.  (проект № 1006 з доповненнями 1,2,3,4) Про розроблення містобудівної 

документації. 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

20.  (проект № 1007) Про затвердження містобудівної документації.  

(р-н обмежений вул. Перемоги, Олександра Радищева, Возз’єднання, 

Михайла Драгоманова).  
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СЛУХАЛИ: Боршовський О.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

21.  (проект № 1008) Про затвердження містобудівної документації.  

(р-н вул. Собранецької , КПП).  

СЛУХАЛИ: Боршовський О.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

22.  (проект №1009) Про затвердження містобудівної документації.  

(р-н вул. Миколи Бобяка, Загорської).   

СЛУХАЛИ: Боршовський О.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

23.  (проект №1010) Про затвердження містобудівної документації. 

(р-н обмежений вул. Василя Докучаєва, Собранецькою, Олександра 

Грибоєдова, ЦМКЛ).  

СЛУХАЛИ: Боршовський О.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

24.  (проект №1011) Про затвердження містобудівної документації.  

(р-н обмежений вул. Єньківською, Загорською, Степана Фодора).  
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СЛУХАЛИ: Боршовський О.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

 

ІІ. Про звернення Фастівської міської ради щодо проголошення 2019 

року Роком Соборності України. 

СЛУХАЛИ: Сюсько М.М. зачитав звернення Фастівської міської ради від 

04.01.2018 року № 06-24/34 щодо проголошення 2019 року Роком Соборності 

України. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати звернення Фастівської міської ради та доручити 

управлінню правового забезпечення підготувати відповідний проект 

рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

ІІІ. Про повідомлення Закарпатського обласного клінічного 

онкологічного диспансеру щодо звільнення з посади лікаря-хірурга-

онколога депутата Ігната О.В. 

СЛУХАЛИ: Сюсько М.М. зачитав повідомлення щодо звільнення депутата 

Ігната О.В. з посади лікаря-хірурга-онколога Закарпатського обласного 

клінічного онкологічного диспансеру. Зауважив, що у змісті листа зазначено, 

про те, що дане звільнення депутата Ігната О.В. ніяким чином не пов’язано з 

його депутатською діяльністю, тобто це просто інформаційне звернення до 

депутатів міської ради. Запропонував членам постійної комісії взяти подану 

інформацію до відома та направити від постійної комісії звернення до 

Закарпатського обласного клінічного онкологічного диспансеру щодо надання 

роз’яснень про причини звільнення депутата Ігната О.В. з посади. 

СЛУХАЛИ: Ігнат О.В. повідомив присутніх, що керівництвом Закарпатського 

обласного клінічного онкологічного диспансеру вчинялися дії щодо 

перешкоджання його депутатській діяльності. Зауважив, що на момент 

звільнення йому, як працівнику, не було оголошено другого дисциплінарного 

стягнення, а також не було проведено збори профкому. 

ВИРІШИЛИ: Взяти звернення до відома. Направити до Закарпатського 

обласного клінічного онкологічного диспансеру звернення від постійної 



9 
 

комісії щодо надання роз’яснення щодо звільнення депутата Ігната О.В. з 

посади. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймали участь у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

IV. Про відкрите звернення трудового колективу Закарпатського 

обласного клінічного онкологічного диспансеру щодо дій депутата 

Ігната О.В. 

СЛУХАЛИ: Сюсько М.М. зачитав звернення трудового колективу 30.11.2017 

року № 08. 

ВИРІШИЛИ: Взяти звернення до відома. 

 

 

 

Голова комісії       М. Сюсько 

 

 

Секретар комісії       Р. Богуславський 


