
ПРОТОКОЛ № 133 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 15.01.2018          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії; 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії;  

Ковальський А.В. – секретар комісії;  

Гомонай В.В., Щадей В.І.,  

Мандич Ю.В. – члени комісії. 

ВІДСУТНІ:   

Химинець В.В.– члени комісії. 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

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

Данканич А.Е.– головний спеціаліст відділу позовної та претензійної роботи  

управління правового забезпечення; 

Біксей А.Б. – директор департаменту праці та соціального захисту населення; 

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

Воловар М.В. – начальник служби персоналу та спец роботи; 

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського господарства; 

Яцків О.І. – заступник директора департаменту міського господарства; 

Полтавцева Т.В. – начальник управління майном, департаменту міського 

господарства; 

Олексіюк С.М.  – директор Ужгородського міського центру зайнятості; 

Габор А.А. – секретар міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

I. Обговорення проектів рішень чергової ХХХII сесії Ужгородської 

міської ради VІI скликання. 

 

1. (проект № 1401 з доповненням) Про затвердження Стратегії розвитку 

міста «Ужгород – 2030». 

СЛУХАЛИ: Травіна О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

2.  (проект № 1402) Про Програму економічного і соціального розвитку м. 

Ужгород на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Травіна О.В.  представила проект рішення.  



ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

У додатку 2 “Показники будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів на 2019 рік”  

за рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг фінансування у 

сумі 1985,8 тис.грн. для реалізації 4- х проектів громадського бюджету, а 

саме: 

– Будівництво тенісного корту в ЗОШ I-III ст. №20 – ліцею “Лідер”  по 

вул. Сільвая – 499,0 тис.грн. 

– Будівництво баскетбольного майданчика на прибудинковій території 

по вул. 8  березня буд.17,19,21 та вул. Грушевського буд.55,57 – 794,4 

тис.грн. 

– Будівництво баскетбольного майданчика на прибудинковій території 

по вул. Бестужева буд. 4, вул. Заньковецької буд. 77 та вул. Легоцького 

буд. 21, 23 – 346,2 тис.грн. 

– Будівництво баскетбольного майданчика на прибудинковій території 

по вул. Руданського буд.5, вл. Благоєва буд. 8-12 та вул. Оноківська 

буд. 8-14 – 346,2 тис. грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

3.  (проект № 1403) Про зміни до Положення про бюджет громадської 

ініціативи м. Ужгород. 

СЛУХАЛИ: Травіна О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

4.  (проект № 1404) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 Доповнити проект рішення наступними пунктами:  

1.5 Гр. Леврінц Олександрі Берталанівні, 1965 року народження,  

мешканці м. Ужгород, вул. Челюскнців, ****, особа з інвалідністю 1 

групи загального захворювання, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків **********), на вирішення соціально-побутових 

питань у сумі 6000,00 грн.; 

1.6 Гр. Бондаренко Андрій Валерійович, 1985 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. Челюскінців, ****, (реєстраційний номер 

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

побутових питань у сумі 6000,00 грн. 

  

           За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                "ЗА" одноголосно 



 

5.  (проект № 1405) Про надання дозволу на списання основних засобів та 

інших необоротних матеріальних активів. (Міський територіальний 

центр соціального обслуговування). 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

           За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                  "ЗА" одноголосно 

 

6. (проект № 1406) Про зміни та доповнення до Програми зайнятості 

населення на період до 2020 року. 

СЛУХАЛИ: Олексіюк С.М.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

           За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                      "ЗА" одноголосно 

 

7. (проект № 1407) Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

           За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                      "ЗА" одноголосно 

 

8.  (проект № 1408) Про зміни до Програми реконструкції та капітального 

ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017 – 2020 

роки. 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

           За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                      "ЗА" одноголосно 

 

9. (проект № 1409 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 проект 

рішення до розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Додаток 7 до Програми доповнити пунктом 5 «Капітальний ремонт 

скверу Франтішека Крупки по вул. Гойди» та передбачити обсяг 

фінансування за рахунок коштів міського бюджету у сумі 1 000,000 тис. 

грн. за рахунок зменшення обсягу фінансування на Капітальний ремонт 

вул. Перемоги (від перехрестя пр. Свободи до перехрестя вул. 

Легоцького) на цю ж суму (таб.) та привести у відповідність додатки 1, 

2,3,7 з врахуванням зазначених змін. 



За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4 

   "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

10.  (проект № 1410) Про зміни до рішення міської ради 10.07.2018 № 1151 

«Про місцеві податки та збори». 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4 

       "Утримались" – 2 

 

 (проект № 1411 з доповненням) Про зміни до бюджету міста Ужгород на 

2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення.  

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

участі у голосуванні не приймав. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями:  

– Департаменту міського господарства: 

Збільшити бюджетні призначення по коду ТПКВКМБ 1216030     

«Організація благоустрою населених пунктів» в сумі 1 000 000 грн. на 

«Програму благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки»;  

Зменшити бюджетні призначення  по коду ТПКВКМБ 1217442 

«Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури» в 

сумі 1 000 000 грн. на «Програму благоустрою міста Ужгород на 2018-

2022 роки»; 

 

       За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

   "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

 

11.  (проект № 1412) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. (вул. Генерала Свободи, 7). 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. доповіла присутнім членам комісії, що у 

зв’язку із нововиявленими обставинами даний проект рішення знімається 

із розгляду на сесії. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома.   

          За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                           "ЗА" одноголосно 

 

12.  (проект № 1413) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. (вул. Тлехаса,79/56). 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. доповіла присутнім членам комісії, що у 

зв’язку із нововиявленими обставинами даний проект рішення знімається 

із розгляду на сесії. 



ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома.             

     За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                            "ЗА" одноголосно 

13.  (проект № 1414) Про припинення права користування земельною 

ділянкою. 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

         За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                           "ЗА" одноголосно 

 

14.  (проект № 1415) Про передачу об’єкта. (каналізаційні мережі). 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

         За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                           "ЗА" одноголосно 

 

15.  (проект № 1416 ) Про передачу об’єктів. (водопровідні мережі). 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

         За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                           "ЗА" одноголосно 

 

16.  (проект № 1417) Про розмір орендної плати. 

СЛУХАЛИ:  Бабидорич В.І. представив проект рішення.  

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

участі у голосуванні не приймав. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

          За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                                  "ЗА" – 5 

   "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

17.  (проект № 1418) Про затвердження договору щодо зміни засновника 

засобу масової інформації «Ужгород». 

СЛУХАЛИ:  Данканич А.Е. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

         За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                         "ЗА" одноголосно 

 

18.  (проект № 1419) Про затвердження положень. 

СЛУХАЛИ: Воловар М.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями:  



1. У додатку 2  “Положення про управління муніципальної варти 

Ужгородської міської ради” розділ 3 доповнити словами наступного 

змісту: 

Порушення правил користування жилими приміщеннями, 

санітарного утримання місць загального користування, сходових кліток, 

ліфтів, під'їздів, придомових територій, порушення правил експлуатації 

жилих будинків, жилих приміщень та інженерного обладнання, 

безгосподарне їх утримання, використання їх не за призначенням, 

псування жилих будинків, жилих приміщень, їх обладнання та об'єктів 

благоустрою.  

2. У додатку 2  “Положення про управління муніципальної варти 

Ужгородської міської ради” розділ 4  П. 4.1. доповнити словами 

наступного змісту: 

    Стаття 150 КУпАП. 

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                           "ЗА" одноголосно 

 

19.  (проект № 1420) Про найменування нових вулиць міста. 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                                 "ЗА" – 4 

  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

20.  (проект № 1421) Про найменування нових вулиць міста. 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                                 "ЗА" – 4 

  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

21.  (проект № 1235 ) Про найменування вулиць та площі міста. 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

              За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                                "Утримались " – 6 

Рішення не прийняте 

 

22.  (проект № 1234) Про перейменування вулиць. 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Проводити голосування на сесії по кожному пункту (вулиці) окремо. 

 



За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 "ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні"–1 

 

23.  (проект № 1422) Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії. 

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                           "ЗА" одноголосно 

 

24.  (проект № 1423) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                           "ЗА" одноголосно 

 

25.  (проект № 1424 з доповненням) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Пункт 2.13 проекту рішення, зняти з розгляду  до завершення судового 

процесу з даного питання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                           "ЗА" одноголосно 

 

26.  (проект № 1425) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                           "ЗА" одноголосно 

 

27.  (проект № 1426 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 проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                           "ЗА" одноголосно 

 



28.  (проект № 1427) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                          "ЗА" одноголосно 

 

29.  (проект № 1428) Про поновлення дії договорів оренди земельних 

ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                          "ЗА" одноголосно 

 

30.  (проект № 1429) Про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИСТУПИВ: Ковальський А.В. повідомив про наявність конфлікту 

інтересів та участі у голосуванні не приймав. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

   За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                                      "ЗА" – 5 

        "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

31.  (проект № 1430) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Бондюк Н.І.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                          "ЗА" одноголосно 

 

32.  (проект № 1431) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

( гр. Гергель В.О.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                         "ЗА" одноголосно 

 

33.  (проект № 1432) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  



( гр. Гонсер Ю.З.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                        "ЗА" одноголосно 

 

34.  (проект № 1433) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Кальницька М.А.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                         "ЗА" одноголосно 

 

35.  (проект № 1434) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

( гр. Колечко В.О.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                         "ЗА" одноголосно 

 

36.  (проект № 1435) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Копча І.І.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                        "ЗА" одноголосно 

 

37.  (проект № 1436) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

( гр. Рошко Г.Й.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                         "ЗА" одноголосно 

 

38.  (проект № 1437) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

( гр. Салтикова Н.В.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  



ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                         "ЗА" одноголосно 

 

39.  (проект № 1438) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Ухаль О.І.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                        "ЗА" одноголосно 

 

40.  (проект № 1439) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

( гр. Хома Ю.Д.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                        "ЗА" одноголосно 

 

41.  (проект № 1440) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Шеремет О.В.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                       "ЗА" одноголосно 

 

42.  (проект № 1441) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.   

(ТОВ «ПРІОРИТЕТ – 2016»). 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                         "ЗА" одноголосно 

 

43.  (проект № 1442) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «РК Ужгород»). 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

 



За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                         "ЗА" одноголосно 

 

44.  (проект № 1443) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                        "ЗА" одноголосно 

 

45.  (проект № 1444) Про зміни до персонального складу постійної комісії 

(відповідно до заяви Любара В.М.). 

СЛУХАЛИ: Габор А.А.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                       "ЗА" одноголосно 

 

46.  Про звернення депутатів щодо запобігання підвищення тарифів на   

електроенергію. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В.  ознайомив присутніх зі зверненям. 

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                        "ЗА" одноголосно 

 

 

 
 

Голова комісії       В. ГОТРА 

 

Секретар комісії       А. КОВАЛЬСЬКИЙ 


