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ПРОТОКОЛ № 31 
засідання  постійної  комісії з питань законності, Регламенту, 

депутатської етики та регуляторної політики 

 
від 07.12.2018 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ: 

 

 

         ВІДСУТНІ: 

Сюсько Микола Миколайович - голова комісії. 

Богуславський Роман Ярославович - секретар комісії. 

Оксьон Юрій Юрійович – член комісії. 

Шанта Сергій Іванович – член комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Травіна О.В. – начальник управління економіки та 

стратегічного планування; 

Біксей А.Б. – директор департаменту праці та соціального 

захисту населення; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики; 

Решетар В.В. – начальник відділу охорони здоров’я; 

Урста М.В. –  начальник управління програмного та 

комп’ютерного забезпечення; 

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського 

господарства; 

Яцків О.І – заступник директора департаменту міського 

господарства; 

Полтавцева Т.В. – начальник управління майном міста 

департаменту міського господарства; 

Турецька Я.П. – головний спеціаліст відділу правової 

експертизи документів управління правового 

забезпечення; 

Турховська А.І. – начальник відділу бухгалтерського 

обліку; 

Зима І.В. – начальник відділу оборонної та мобілізаційної 

роботи; 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Воловар М.В. – начальник служби персоналу та спец 

роботи; 

Найман В.З. – заступник начальника управління 

патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту  

патрульної поліції; 

управління патрульної поліції в містах Ужгород та 

Мукачево; 

Щадей В.І. – депутат міської ради; 

Вакула М.Л. – представник по вул. Конопляній; 

Бойко Б. – адвокат гр. Вакули М.Л. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

І. Обговорення проектів рішень чергової ХХХ сесії Ужгородської міської 

ради VІI скликання. 

ІІ. Про скаргу директора департаменту міського господарства Бабидорича 

В.І. на дії депутата міської ради Щадея В.І. 

 

І. Обговорення проектів рішень чергової ХХХ сесії Ужгородської міської 

ради VІI скликання. 

 

1.  (проект № 1343 з доповненням) Про проекти регуляторних актів міської 

ради та виконавчого комітету на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Турецька Я.П.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати 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 приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

2.  (проект № 1344) Звіт про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста за січень-вересень 2018 року. 

СЛУХАЛИ: Травіна 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 приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

3.  (проект № 1345) Звіт про виконання бюджету м. Ужгород за січень-

вересень 2018 року. 

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 приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
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4.  (проект № 1346) Про затвердження Стратегії розвитку міста «Ужгород – 

2030». 

СЛУХАЛИ: Травіна О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відправити проект рішення на 

доопрацювання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

5.  (проект № 1347) Про Програму підтримки управління патрульної поліції 

в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 2018 – 2020 

роки. 

СЛУХАЛИ: Найман В.З.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

6.  (проект № 1348) Про Програму підтримки І державного пожежно – 

рятувального загону УДСНС України у Закарпатській області на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Зима І.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 приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

7.  (проект № 1349) Про реорганізацію комунальних закладів. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

 Доручити відділу охорони здоров’я до засідання сесії подати до 

відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями ґрунтовні 

роз’яснення щодо наслідків проведення реорганізації для ознайомлення 

депутатів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 
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Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

8.  (проект № 1350) Про реорганізацію комунального закладу 

«Ужгородський міський пологовий будинок» шляхом перетворення у 

комунальне некомерційне підприємство «Ужгородський міський 

пологовий будинок». 

9. (проект № 1351) Про реорганізацію комунального закладу «Ужгородська 

міська дитяча клінічна лікарня» шляхом перетворення у комунальне 

некомерційне підприємство «Ужгородська міська дитяча клінічна 

лікарня». 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В.  представив проекти рішень.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проекти рішень на розгляд сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

10.  (проект № 1352) Про зміни до рішення ХХІV сесії міської ради VІІ 

скликання 10.07.2018 № 1175. (Програма Репродуктивне здоров’я 

населення). 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

11.  ( проект № 1353) Про прийняття коштів медичної субвенції на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

12.  (проект № 1354 з доповненнями 1,2) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 
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 Доповнити проект рішення наступними пунктами: 

 « - Гр. Березкіній Тетяні Анатоліївні, 1968 року народження, 

мешканці м. Ужгород, вул. *********************, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***************), на лікування і 

придбання ліків для чоловіка у сумі 10000,00 грн.; 

-  Гр. Волковій Ганні Іллівні, 1944 року народження,  мешканці м. 

Ужгород, ****************, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків **************), на вирішення 

соціально-побутових питань у сумі 2000,00 грн.; 

- Гр. Тороні Володимиру Івановичу, мешканцю м. Ужгород, вул. 

**************, особі з інвалідністю 1 –ї групи загального захворювання, 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків *************), 

на лікування і придбання ліків у сумі 5000,00 грн.; 

-  Гр. Юрійчук Наталії Сергіївні, 1953 року народження, мешканці м. 

Ужгород, *************, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***************), на лікування і 

придбання ліків у сумі 2000,00 грн.». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

13.  (проект № 1355) Про зміни до Програми додаткових гарантій 

соціального захисту громадян на 2018 рік. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

14.  (проект № 1356) Про Програму фінансування видатків на компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських 

автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2019 

рік. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 1; 

"ПРОТИ"- 1; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 
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Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

15.  (проект № 1357) Про зміни до рішення ХV сесії міської ради VII 

скликання 12.09.17 №760. (Програма забезпечення молоді житлом) 

СЛУХАЛИ: Турховська А.І.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

16.  (проект № 1358) Про зміни до Програми підготовки до продажу 

земельних ділянок на 2018-2020 роки. 

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 приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

17.  (проект № 1359) Про зміни до Програми розвитку земельних відносин у 

м. Ужгород на 2017-2019 роки. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати 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 приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

18.  (проект № 1360) Про зміни до Програми розвитку земельних відносин у 

м. Ужгород на 2017-2019 роки. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати 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. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

19.  (проект № 1361) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

23.12.15 № 58. (Програма впровадження системи відео спостереження). 

СЛУХАЛИ: Урста М.В.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 Доручити департаменту міського господарства утворити комісію із 

залученням представників департаменту міського господарства, відділу 

муніципальної інспекції, ТОВ «Закарпателектробуд» (Кордонець В.В.) 

та депутата міської ради Оксьона Ю.Ю. для проведення інвентаризації 

кабелів інтернет-провайдерів на опорах ліній електропередач, що 

знаходяться на балансі міста, з наміром визначення їх власників, 

подальшим впорядкуванням і приведення в належний естетичний 

вигляд та запровадження орендної плати за використання 

комунального майна, з метою наповнення бюджету міста. 

 Повідомити постійну комісію про результати проведеної 

інвентаризації не пізніше як через 6 місяців. 

 За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

20. (проект № 1362) Про зміни до Програми реконструкції та капітального 

ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017 – 2020 

роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 
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Рішення прийнято. 

21. (проект № 1363 з доповненнями 1,2) Про зміни до Програми благоустрою 

міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

22.  (проект № 1364) Про зміни до Програми капітального ремонту 

житлового фонду у м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

23.  (проект № 1365 з доповненням) Про зміни до Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

24.  (проект № 1366 з доповненням) Про зміни до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік. 

СЛУХАЛИ: Травіна О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати 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; 
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"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

25.  (проект № 1367 з доповненням) Про зміни до бюджету міста на 2018 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  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. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

26.  (проект № 1368) Про надання пільги. (сплата земельного податку землі 

комунальних об’єктів). 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  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. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

27.  (проект № 1369) Про передачу об’єктів (підземний газопровід об’єкта на 

Студентській наб., 10). 

28. (проект № 1370) Про передачу об’єкта (каналізаційна мережа по вул. Д. 

Климпуша та О. Хіри). 

29. (проект № 1371) Про передачу об’єктів (каналізаційна мережа стадіону 

«Автомобіліст», водопровідна мережа Ю. Жатковича). 

30. (проект № 1372) Про передачу об’єкта (насосні агрегати). 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І  представила проекти рішень.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

31.  (проект № 1373) Про зміни до рішення міської ради 07.11.2014 №1505 

«Про Порядок отримання паспортів відкритих літніх майданчиків у м. 

Ужгороді». 
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СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

32.  (проект № 1375 з доповненням) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

33. (проект № 1376 з доповненням) Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проекти рішень.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проекти рішень до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

34. (проект № 1377 з доповненням) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати зауваження постійної комісії з питань 

регулювання земельних відносин, містобудування  та архітектури в 

частині розгляду пункту 1.5. проекту рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. У Пункті 1.5. рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

у зв’язку із невідповідністю детального плану територій. 

2. Пункт 2.27. відправити на до вивчення до вирішення справи в 

суді. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

35.  (проект № 1378 з доповненням) Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 
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Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

36.  (проект № 1379 з доповненням) Про надання згоди на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. У Пункті 3 відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

відсутністю згоди землекористувача. 

2. У Пункті 3.2. відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

відсутністю доцільності поділу земельної ділянки. Департаменту 

міського господарства передати земельну ділянку у користування 

закладам міської медицини. 

3. У Пункті 3.3. задовольнити клопотання за умови винесення 

земельних ділянок на аукціон.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

37.  (проект № 1380 з доповненням) Про затвердження технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

38. (проект № 1381 з доповненням) Про поновлення та припинення дії 

договорів оренди земельних ділянок. 

39. (проект № 1382 з доповненням) Про надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

40. (проект № 1383) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Данюк О.М.) 

41. (проект № 1384) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Костів В.І.) 

42. (проект № 1385) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Костів С.М.) 

43. (проект № 1386) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Костів С.М.) 

44.  (проект № 1387) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Коцур М.І.) 

45. (проект № 1388) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  
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(гр. Рошко Г.Й.) 

46. (проект № 1389) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Стегура М.І.) 

47. (проект № 1390) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ПАТ «Закарпаттялада»). 

48. (проект № 1391) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ «Струг») 

49. (проект № 1392) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ГО «Обєднання власників земельних ділянок «Уж»). 

50. (проект №1335) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ФОП Данч Т.О.). повторно. 

51. (проект № 1393 з доповненням) Про зміни та скасування рішень міської 

ради. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проекти рішень.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проекти рішень до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

52.  (проект № 1394 з доповненням ) Про затвердження структури апарату 

ради та виконавчих органів міської ради, їх загальної штатної 

чисельності. 

СЛУХАЛИ: Воловар М.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. Підтримати проект рішення в частині збільшення чисельності на 4 

одиниці центру надання адміністративних послуг, утворення 

управління муніципальної варти Ужгородської міської ради та 

збільшення чисельності у кількості 20 одиниць із статусом 

юридичної особи. 

2. Доповнити проект рішення пунктом 3.5. і викласти його в 

наступній редакції: 

«3.5. Реорганізувати відділ оборонної, мобілізаційної роботи та 

цивільного захисту населення шляхом поділу на відділ оборонної 

та мобілізаційної роботи і відділ цивільного захисту населення.». 

3. Пункт 4.2. проекту рішення доповнити наступними структурними 

підрозділами: «відділ оборонної та мобілізаційної роботи, відділ 

цивільного захисту населення та департамент міського 

господарства». 
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4.  Додаток до проект рішення доповнити наступними пунктами: 

Відділ оборонної та мобілізаційної роботи 2 

Відділ цивільного захисту населення 5 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

53.  ( проект № 1395) Про визнання таким, що втратило чинність, рішення 

XXVI сесії міської ради VII скликання 28 серпня 2018 року №1211 «Про 

конкурс на право утримання та експлуатації парку «Підзамковий». 

СЛУХАЛИ: Щадей В.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

 Доручити департаменту міського господарства надати для 

ознайомлення конкурсну документацію на право утримання та 

експлуатацію парку «Підзамковий». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

54.  (проект № 1396) Про створення постійної комісії. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2; 

"ПРОТИ"- 1; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

55.  (проект № 1397) Про дозвіл на придбання службового автомобіля. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

56.  (проект №1398 з доповненням) Про бюджет міста Ужгород на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення.  
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

57.  (проект № 1399) Про прогноз бюджету міста Ужгород на 2020 – 2021 

роки. 

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 приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

58.  Про запит депутата. 

59.  Про заяву депутата. 

ВИРІШИЛИ: Взяти до уваги подану інформацію. 

 

ІІ. Про скаргу директора департаменту міського господарства Бабидорича 

В.І. на дії депутата міської ради Щадея В.І. 

 

СЛУХАЛИ: Сюсько М.М. зачитав зміст скарги директора департаменту 

міського господарства Бабидорича В.І. щодо зловживання своїми депутатським 

повноваженнями депутата міської ради Щадея В.І. (додається). 

СЛУХАЛИ: Щадей В.І. повідомив, що інформація, яка запитувалась ним у 

зверненні, є статистичною і має бути систематизована, у відкритому доступі 

але, нажаль, в повній мірі депутат не міг отримати її, тому написав відповідне 

депутатське звернення. Також зазначив, що з департаментом міського 

господарства в більшості випадків не виникало проблем з відповідями на 

депутатські звернення, які були більш об’ємні і на звернення № 01-11/2415 від 

24.04.2018 року можливо було надати відповідь у формі таблиці, що не стало б 

надмірним витрачанням часу працівників департаменту. Враховуючи 

ненадання відповіді на звернення депутата, що в свою чергу є прямим 

порушенням чинного законодавства, депутатом направлено відповідне 

звернення до правоохоронних органів про перешкоджання його депутатській 

діяльності.  

Депутат Щадей В.І. проінформував, про невідомі йому причини такого 

недбалого ставлення до надання відповіді управлінням майном міста 

департаменту міського господарства. Наголосив, що члени комісії, депутати в 

більшості за фахом юристи, тому мають розуміти, що подана на розгляд скарга 
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директора департаменту міського господарства ні на що не пливає так як, на 

його думку, етичні стандарти, зазначені у скарзі, ним як депутатом не були 

порушені. 

СЛУХАЛИ: Богуславський Р.Я. запитав, чи є у вільному доступі запитувана у 

зверненні депутата Щадея В.І. інформація. 

СЛУХАЛИ: Щадей В.І. зазначив, що частково інформація висвітлена на 

офіційному сайті міської ради, проте та частина, яка цікавила депутата, а саме 

інформація про невід’ємні покращення об’єктів комунального майна, що 

заходяться в оренді та пропонуються до приватизації шляхом викупу там 

відсутня. Саме це і спонукало депутата звернутися до міської ради для 

отримання відповідної інформації. 

 Також депутат Щадей В.І., звернувся до членів постійної комісії з 

пропозицією взяти до уваги подану скаргу та доручити керівному складу 

міської ради та виконавчого комітету спільно з управлінням правового 

забезпечення провести навчання з приводу повноважень депутата міської ради  

відповідно до діючого законодавства, задля попередження та недопущення 

подібних інцидентів в майбутньому, наголосив, що за 8 років його депутатської 

діяльності таких випадків не було.  

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. повідомив, що все, що стосується поданої 

депутатом Щадеєм В.І. інформації, не відповідає дійсності,  тому що в 

департаменті міського господарства є кримінальні справи по ненаданню 

документів на звернення депутата міської ради, що стосуються проектно-

кошторисної документації, договорів підряду та актів виконаних робіт так само 

за три роки. Надання такої інформації є неможливим, оскільки саме проектно-

кошторисна документація має величезний паперовий об’єм. Наразі триває 

слідство по даному питанню. 

 Зазначив, що йому незрозуміло, чому проти нього відкрито кримінальну 

справу. Оскільки за роки роботи на посаді директора департаменту міського 

господарства до депутатів міської ради не було проявлено жодних заперечень 

та відмов такого роду. Зауважив, що між депутатським корпусом та 

департаментом міського господарства завжди панувало розуміння та 

конструктивний діалог. А в цьому випадку навіть відслідковується 

перехрещення правових понять. 

СЛУХАЛИ: Щадей В.І. зазначив, що на його думку керівником департаменту 

міського господарства повинно було вжити дисциплінарні заходи впливу на 

безпосередніх виконавців звернення, також зауважив, що керівник можливо не 

в змозі вслідкувати за всіма підлеглими, але якщо ним не вживаються ніякі 

заходів в питаннях проступку підлеглих, тоді він зобов’язаний взяти 

відповідальність за дії підлеглих на себе. 

СЛУХАЛИ: Сюсько М.М. зазначив, що у скарзі директором департаменту не 

вірно трактуються права депутата, оскільки депутат має право витребовувати 

інформацію не лише, що стосується виборчого округу від якого депутат був 

обраний, в Законі України «Про статус депутатів місцевих рад»  чітко 

зазначено, що депутат має право на отримання інформації, що стосується 

територіальної громади міста.  
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Враховуючи наведене наголосив, що депутат Щадей В.І. має право 

запитувати інформацію від місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників 

правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, 

згідно Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». 

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома подану інформацію. Рекомендувати 

міському голові, з метою недопущення порушення прав депутатів міської 

ради, а саме перешкоджання депутатської діяльності структурними 

підрозділами виконавчого комітету Ужгородської міської ради шляхом 

ігнорування, ненадання або часткового надання запитуваної ними 

інформації невідкладно в обов’язковому порядку провести навчання 

працівників виконавчого комітету Ужгородської міської ради по 

дотриманню Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», зокрема 

у розрізі питання щодо подання, розгляду і надання відповідей на 

депутатські звернення, запитання та запити депутатів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова комісії        М. СЮСЬКО 

 

 

Секретар комісії       Р. БОГУСЛАВСЬКИЙ 


