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ПРОТОКОЛ № 18 
засідання  постійної  комісії з питань освіти, культури,  охорони 

здоров’я, спорту та соціального захисту населення, міжнародних, 

міжконфесійних відносин та туризму 
 

від 24.05.2017 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

 

          

         ВІДСУТНІ: 

Камінська Олена Анатоліївна - голова комісії. 

Кулін Золтан Золтанович - заступник голови комісії. 

Ігнат Олександр Володимирович - секретар комісії. 

Ломага Юрій Юрійович;  

Росада Іван Михайлович – члени комісії. 

Горват Мирослав Васильович; 

Риба Андрій Юлійович – члени комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Біксей А.Б. – начальник управління праці та соціального 

захисту населення; 

Гах Л.М. – начальник департаменту та фінансової 

політики; 

Яцків О.І. – начальник закупівель та регулювання 

економіної діяльності відділу департаменту міського 

господарства; 

Щербанич С.І. – начальник відділу економічного 

розвитку, аналізу та стратегічного планування 

управління економіки та стратегічного планування 

Жулінська О.А. – начальник управління правового 

забезпечення; 

Тарахонич В.Ю. – начальник відділу міжнародних 

ґрантових програм та інновацій; 

Луків Н. – начальник відділу спорту, сім’ї та молоді 

управління культури, спорту, сім’ї та молоді; 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Шевчук О.О. – начальник відділу по роботі з депутатами 

та постійними комісіями; 

Собран М. – радник міського голови. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

І. Обговорення проектів рішень засідання чергової 

ХІІІ сесії Ужгородської міської ради VІI скликання 

 

1. (проект № 663 з доповненням 1,2) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення. Повідомив членів комісії, 

що за результатами проведеного міським головою виїзного прийому громадян 

23.05.2017 року двоє мешканців міста потребують невідкладного надання 

фінансової допомоги. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

   Доповнити проект рішення наступними пунктами: 

1.  «Гр. Мисів Тетяні Іванівні, 1982 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ********** (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ********) на операцію серця дитині з 

інвалідністю та подальше лікування у сумі 2000,00 грн. 

2. Гр. Денісовій Ганні Матвіївній, 1923 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків *********), інваліду ВВв на оздоровлення у сумі 

2000,00 грн.». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

2.  (проект № 664 з доповненням) Про зміни та доповнення до Програми 

додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

3. (проект № 665) Про затвердження Порядку розроблення міських 

цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання. 

СЛУХАЛИ: Щербанич С.І. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

4.  (проект № 666) Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІІ 

скликання від 28.02.17 № 589. (Програма підтримки та партнерства 

між міською радою та суб’єктами малого бізнесу) 

5.  (проект № 667) Про зміни до рішення Х сесії міської ради VІІ скликання 

від 26.01.17 № 551 (Програма розвитку транскордонного 

співробітництва). 
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6.  (проект № 668) Про зміни до рішення ІХ сесії міської ради VІІ 

скликання від 22.12.16 № 497. (Програма науково – методичного 

забезпечення розроблення Стратегії розвитку міста) 

СЛУХАЛИ: Щербанич С.І.  представив проекти рішень.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

7.  (проект № 669) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

23 грудня 2015 року № 50. (Програма сімейної, молодіжної політики) 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

8.  (проект № 670) Про збільшення штатів дитячо – юнацької спортивної 

школи № 1 м. Ужгород. 

СЛУХАЛИ: Луків Н. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

9.  (проект № 671 з доповненням) Про зміни та доповнення до рішення ІХ 

сесії міської ради VІІ скликання 22 грудня 2016 року № 503. (Програма 

будівництва дитячих майданчиків). 

СЛУХАЛИ: Луків Н. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
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10.  (проект № 672) Про доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ 

скликання 04.02.16 р. № 89. (Програма виконання рішень судів) 

СЛУХАЛИ: Жулинська О.А. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

11.  (проект № 673) Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2016 – 2017 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

12.  (проект № 674) 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" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

13.  (проект № 675) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

10.03.2016 р. № 135. (Програма кап. ремонту житлового фонду) 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
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14.  (проект № 676 з доповненнями 1,2) Про зміни до рішення ХІ сесії міської 

ради VІІ скликання 28 лютого 2017 року № 598. (Програма 

благоустрою). 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

15.  (проект № 677) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгорода на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Щербанич С.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішенння та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

16.  (проект № 678) Про зміни до бюджету міста на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

17.  (проект № 679 ) Про надання пільг. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

  У пункті 2 проекту рішення дату «01.05.2017» замінити на 

«01.06.2017». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
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18.  (проект № 680 ) Про створення комунальної установи «Агенція розвитку 

Ужгорода». 

СЛУХАЛИ: Тарахонич В.Ю. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 Розділ 2 «Найменування Агенції» Статуту доповнити реченням 

«Англійське найменування: Uzhgorod Development Agency.». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

19.  (проект № 681) Про ліквідацію комунальних підприємств. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

20.  (проект № 682) Про відновлення діяльності комунального підприємства 

«Парк культури та відпочинку «Під замком». 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

 На наступне засідання постійної комісії запросити та заслухати звіт 

директора КП «Парк культури та відпочинку Боздоський» Свирида Д.В. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

21.  (проект № 683) Про затвердження Порядку інформування про діяльність 

комунальних підприємств Ужгородської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
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22.  (проект № 684) Про передачу будівлі у користування. (вул. 

Котляревського, 59). 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

23.  (проект № 685) Про передачу приміщень у користування. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 Доповнити проект рішення підпунктом 2.1., а саме: «Зобов’язати 

Департамент міського господарства при укладанні договорі-оренди 

зазначити умову «без права подальшого викупу». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

24.  (проект № 686) Про зміни до рішення V сесії міської ради VІІ скликання 

14 липня 2016 року № 273. (передача каналізаційних мереж). 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

25.  (проект № 687) Про зміни до рішення Х сесії міської ради VІІ скликання 

26 січня 2017 року № 566. (передача водопровідних мереж). 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
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26.  (проект № 688) Про надання згоди на прийняття квартир у комунальну 

власність. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

27.  (проект № 689) Про затвердження та надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

28.  (проект № 690) Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

29.  (проект № 691) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

30.  (проект № 692) Про надання дозволів на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

31.   (проект № 693) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

32.   (проект № 694) Про поновлення та припинення дії договорів оренди 

земельних ділянок. 

33.  (проект № 695) Про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

34.  (проект № 696) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Бейгулов А.Є.) 

35.  (проект № 697) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Зелінська М.М.) 

36.  (проект № 698) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Клим С.В.) 

37. (проект № 699) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Курах Н.М.) 

38.  (проект № 700) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Мелкумян А.С.) 

39. (проект № 701) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Полак Х.О.). 

40. (проект № 702) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  
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(гр. Сабадош Н.М.) 

41.  (проект № 703) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Євро – Парк») 

42. (проект № 704) Про надання земельних ділянок в постійне користування. 

43.  (проект № 705) Про заяву гр. Гнида М.П. 

44.  (проект № 706) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

45. (проект № 707) Про Кодекс етики міського голови та депутатів міської 

ради. 

СЛУХАЛИ: Жулинська О.А. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

46.  Про дострокове припинення повноважень депутата Ужгородської міської 

ради VІІ скликання Любара В.М. (відповідно до розпорядження міського 

голови від 22.05.2017 № 179 «Про зупинення дії рішення ХІІ сесії міської 

ради VІІ скликання 18.05.2017 № 651.») 

СЛУХАЛИ: Шевчук О.О. доповіла про розпорядження міського голови.  

ВИРІШИЛИ: Взяти подану інформацію до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
 

 

Голова комісії        О. Камінська 

 

Секретар комісії        О. Ігнат 


