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ПРОТОКОЛ № 32 
засідання  постійної  комісії з питань законності, Регламенту, 

депутатської етики та регуляторної політики 

 
від 15.01.2019 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: Біксей А.Б. – директор департаменту праці та соціального 

захисту населення; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики; 

Яцків О.І. – заступник директора департаменту міського 

господарства; 

Полтавцева Т.В. – начальник управління майном міста 

департаменту міського господарства; 

Пекар В.І. – начальник управління правового 

забезпечення; 

Квіт В.В. – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури; 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Воловар М.В. – начальник служби персоналу та спец 

роботи; 

Щербанич С.І. – начальник відділу економіки управління 

економіки та стратегічного планування; 

Міхалко І.І. – Головний спеціаліст відділу зовнішньо-

економічних зв’язків, інвестицій та туризму управління 

економіки та стратегічного планування; 

Когут О.В. – заступник директора Ужгородського 

міського центру зайнятості населення. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

І. Обговорення проектів рішень чергової ХХХІІ сесії Ужгородської міської 

ради VІI скликання. 

 

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

міста «Ужгород – 2030». 

СЛУХАЛИ: Щербанич С.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 1; 

"ПРОТИ"- 1; 
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"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

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

Ужгород на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Щербанич С.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 1; 

"ПРОТИ"- 1; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

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

ініціативи м. Ужгород. 

СЛУХАЛИ: Міхалко І.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. 

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

мешканцям міста. 

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. 

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 до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 
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"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

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

населення на період до 2020 року. 

СЛУХАЛИ: Когут 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. 

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

комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Якців О.І.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 1; 

"ПРОТИ"- 1; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

8.  (проект № 1408) 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. 

Рішення прийнято. 

9.  (проект № 1409 з доповненнями 1,2) Про зміни до Програми 

благоустрою міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Якців О.І.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 1; 
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"ПРОТИ"- 1; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

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 до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

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

2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 1; 

"ПРОТИ"- 1; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

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

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

13.  (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.  інформувала членів постійної комісії щодо 

наявної службової записки департаменту міського господарства до міського 

голови з проханням зняти з розгляду проекти рішення № 1412 та № 1413 та 

запропонувала не розглядати вищевказані проекти рішення.  

ВИРІШИЛИ: Взяти до уваги подану інформацію та не розглядати 

зазначені проекти рішення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

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

ділянкою. 



5 
 

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. 

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

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. 

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

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 № 1417) Про розмір орендної плати. 

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. 

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

засобу масової інформації «Ужгород». 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 
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"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

19.  (проект № 1419) Про затвердження положень. 

СЛУХАЛИ: Воловар М.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. 

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

СЛУХАЛИ: Квіт В.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. 

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

СЛУХАЛИ: Квіт В.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 приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

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

СЛУХАЛИ: Квіт В.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. 

23.  (проект № 1234) Про перейменування вулиць. 
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СЛУХАЛИ: Квіт В.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. 

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

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

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

відведення земельних ділянок. 

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

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

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

відведення земельних ділянок. 

28. (проект № 1426 з доповненням) Про надання згоди на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

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

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

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

ділянок. 

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

грошової оцінки земельних ділянок. 

32. (проект № 1430) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Бондюк Н.І.) 

33. (проект № 1431) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

( гр. Гергель В.О.) 

34. (проект № 1432) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

( гр. Гонсер Ю.З.) 

35. (проект № 1433) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Кальницька М.А.) 

36. (проект № 1434) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

( гр. Колечко В.О.) 

37. (проект № 1435) Про приватизацію земельної ділянки 

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

38. (проект № 1436) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

( гр. Рошко Г.Й.) 
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39. (проект № 1437) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

( гр. Салтикова Н.В.) 

40. (проект № 1438) Про приватизацію земельної ділянки 

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

41. (проект № 1439) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

( гр. Хома Ю.Д.) 

42. (проект № 1440) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Шеремет О.В.) 

43. (проект № 1441) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «ПРІОРИТЕТ – 2016»). 

44. (проект № 1442) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «РК Ужгород»). 

45. (проект № 1443) 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. 

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

(відповідно до заяви Любара В.М.). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 0; 

"ПРОТИ"- 1; 

"УТРИМАВСЯ"- 3; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

47.  Про звернення депутатів щодо запобігання підвищення тарифів на 

електроенергію. 

ВИРІШИЛИ: Взяти звернення до уваги. 

 

 

Голова комісії      М. СЮСЬКО 

 

 

Секретар комісії     Р. БОГУСЛАВСЬКИЙ 


