
ПРОТОКОЛ № 120 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 19.10.2018          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії; 

Гомонай В.В., Мандич Ю.В., 

Щадей В.І.  – члени комісії. 
 

ВІДСУТНІ:  Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Ковальський А.В. – секретар комісії;  

Химинець В.В.– члени комісії. 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

Чепкий О.І.  – начальник відділу землекористування; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про перерозподіл субвенцій з державного бюджету (відповідно до 

розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

12.10.2018р. № 663 ). 

II. Обговорення проектів рішень чергової ХХVІII сесії Ужгородської 

міської ради VІI скликання (друге пленарне засідання). 

I. Про перерозподіл субвенцій з державного бюджету (відповідно до 

розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

12.10.2018р. № 663 ). 

 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із розпорядження голови 

Закарпатської обласної державної адміністрації 12.10.2018р. № 663  ), щодо 

перерозподілу субвенції з державного бюджету на придбання житла для 

дітей сиріт. 

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл державної субвенції та доручити 

департаменту фінансів підготувати відповідне розпорядження міського 

голови з подальшим затвердженням його на сесії міської ради. 

 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

II. Обговорення проектів рішень чергової ХХVІII сесії Ужгородської 

міської ради VІI скликання. 

1. (проект №1321) Про доповнення до рішення XVIII сесії міської ради 

VII скликання  14.12.2017 року № 889. (План проектів регуляторних 

актів). 

 



СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії.              

 

   За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

2.  (проект №1324 з доповненнями 1,2,3) Про надання дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії.  

    

   За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

3.  (проект №1325 з доповненням 1,2,3,4) Про надання дозволів на 

розробку   проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії.        

  

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

4.  (проект №1326 з доповненнями 1,2) Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії.         

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

5. (проект №1327 з доповненнями 1,2) Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИСТУПИВ: Гомонай В.В. повідомив про наявність конфлікту інтересів та 

участі у голосуванні не приймав. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії.             

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

Рішення не прийнято 

Комісія не визначилась з рекомендацією 

 

6.  (проект №1328 з доповненнями 1,2,3) Про надання згоди на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

 



СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії.            

    

          За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

7.  (проект №1329 з доповненнями 1,2,3) Про затвердження технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії.             

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

8.  (проект №1330 з доповненнями 1,2) Про поновлення та припинення 

дії договорів оренди земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії.             

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

9.  (проект №1331 з доповненнями 1,2) Про надання дозволів на 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії.         

     

         За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" одноголосно 

 

10.  (проект №1332) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ 

«Хозяйка»).  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії.               

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

11.  (проект №1333) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Сивоус 

М.Д.)  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії.         

    

           



За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

    "ЗА" одноголосно 

 

12.  (проект №1334) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. ( гр. Король 

О.П.).   

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії.              

 

   За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

13.  (проект №1335) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ФОП Данч 

Т.О.).   

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії.              

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

14.  (проект №1336) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ФОП Ковач 

О.М.).   

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії.             

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

15.  (проект № 1337 з доповненнями 1,2) Про зміни та скасування рішень 

міської ради. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії.         

   

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 "ЗА" одноголосно 

 

16.  (проект №1338) Про визнання рішення міської ради 23.12.2015 р. № 

71 таким, що втратило чинність. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії.             

 

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 



17.  (проект №1339) Про впорядкування землекористувань по вулиці 

Минайській, 71. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії.             

      

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

18.  (проект № 1340) Про приєднання до Європейської Хартії рівності 

жінок і чоловіків у житті місцевих громад.  

СЛУХАЛИ: Готра В. ознайомив присутніх із проектом рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії.         

 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

 

 

Голова комісії         В. ГОТРА 


