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ПРОТОКОЛ № 21 
засідання  постійної  комісії з питань освіти, культури,  охорони 

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

міжконфесійних відносин та туризму 
 

від 04.09.2017 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

 

          

         ВІДСУТНІ: 

Камінська Олена Анатоліївна - голова комісії. 

Кулін Золтан Золтанович - заступник голови комісії. 

Ігнат Олександр Володимирович - секретар комісії. 

Ломага Юрій Юрійович;  

Горват Мирослав Васильович – члени комісії. 

Росада Іван Михайлович; 

Риба Андрій Юлійович – члени комісії. 

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

захисту населення; 

Гах Л.М. – начальник департаменту фінансів та 

бюджетної політики; 

Яцків О.І. – заступник директора департаменту, 

начальник відділу закупівель та регулювання 

економічної діяльності департаменту міського 

господарства; 

Полтавцева Т.В. – начальник управління майном міста 

департаменту міського господарства; 

Травіна О.В. – начальник управління економіки та 

стратегічного планування 

Пекар В.І. – начальник управління правового 

забезпечення; 

Юрко А.А. – начальник управління капітального 

будівництва; 

Воловар М.В. – начальник служби персоналу та спец 

роботи; 

Василиндра О.М. – начальник управління культури, 

спорту, сім’ї та молоді; 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

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

Зима І.В. – начальник відділу оборонної, мобілізаційної 

роботи та ЦЗ населення; 

Квіт В.В. – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури; 

Турховська А.І. – начальник відділу бухгалтерського 

обліку; 

Мегела О.І. – в.о. головного редактора газети «Ужгород». 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

І. Обговорення проектів рішень засідання чергової 

ХV сесії Ужгородської міської ради VІI скликання 

 

1. (проект № 755) Про прийняття коштів медичної субвенції на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив 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. 

2.  (проект №756) Про Програму висвітлення діяльності Ужгородської 

міської ради, проблем життєдіяльності міста в газеті «Ужгород» на 2018 – 

2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Мегела О.І. представив 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. 

3.  (проект №757) 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: 

Доповнити проект рішення наступним пунктом: 

«Гр. Пастеляку Івану Івановичу, 1950 року народження, мешканцю м. 

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

платника податків *********) на операцію з видалення катаракти та 

подальше лікування у сумі 2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

4.  (проект №758 ) Про надання грошової допомоги Розлуцькій Д.П. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відхилити проект рішення на підставі 

зауважень департаменту фінансів та бюджетної політики. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

5.  (проект № 759) Про зміни до Програми діяльності медико – соціального 

реабілітаційного центру «Дорога життя» 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" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

6.  (проект №760) Про надання дозволу на списання основних засобів 

управлінню праці та соціального захисту населення Ужгородської міської 

ради. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив 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. 

7.  (проект №761) Про зміни до комплексної Програми матеріально – 

технічного забезпечення військових формувань та удосконалення 

цивільного захисту населення на 2017 – 2018 роки. 

СЛУХАЛИ: Зима І.В. 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. 

8.  (проект №762) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

23.12.15 № 58. (Програма впровадження системи відеоспостереження). 

СЛУХАЛИ: Турховська А.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 
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 У зв’язку із технічною помилкою, розрахунок потреби коштів на 

реалізацію Програми у 2016-2018 роках, а саме суму фінансування читати 

як «2790,0». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

9.  (проект №763) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

23.12.15 № 59. (Програма інформатизації) 

СЛУХАЛИ: Турховська А.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. 

10.  (проект №764) Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ скликання 

09.12.2011 р. № 323. (Програма забезпечення містобудівною 

документацією). 

СЛУХАЛИ: Квіт В.В. 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 №765) Про упорядкування назв вулиць, провулків, площ міста. 

СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 У зв’язку із технічною помилкою, у Додатку 1 до проекту рішення 

пункт 582 упорядкованого переліку вулиць читати як «Франтішека 

Тіхого».  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

12.  (проект №766 з доповненням) Про доповнення до рішення І сесії міської 

ради VІІ скликання 04.02.16 р. № 89. (Програма виконання рішень судів). 
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СЛУХАЛИ: Пекар В.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. 

13.  (проект №767) Про зміни у складі комісії з питань поновлення прав 

реабілітованих. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.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. 

14.  (проект №768) Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІІ скликання 

28.02.2017 року № 593. (Програма встановлення автономного 

електричного опалення). 

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 №769) Про зміни до рішення VІ сесії міської ради VІІ скликання 

30.08.2016 року № 335. (Програма виготовлення тех. документації на 

багатоквартирні будинки). 

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. 

16.  (проект №770 з доповненням) Про зміни до рішення І сесії міської ради 

VІІ скликання 10.03.2016 р. № 135. (Програма кап. ремонту житлового 

фонду). 
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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. 

17.  (проект №771) Про зміни до комплексної Програми відновлення 

історичного центру м. 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. 

18.  (проект №772) 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. 

19.  (проект №773) 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. 

20.  (проект №774) Про зміни до рішення ІІІ сесії міської ради VІІ скликання 

07 червня 2016 року № 247. (Програма надання дотацій на 

відшкодування витрат…) 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

21.  (проект №775) Про Програму забезпечення молоді, учасників АТО та 

внутрішньо переміщених осіб житлом у м. Ужгороді 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" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

22. (проект №776) Про зміни до Програми підтримки та партнерства між 

Ужгородською міською радою та суб’єктами малого і середнього бізнесу 

на 2017-2018 роки.  

СЛУХАЛИ: Травіна О.В.  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 №777 з доповненнями 1,2) Про зміни до Програми економічного 

і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Травіна О.В. 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. 

24.  (проект № 778 з доповненням 1,2,3) 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. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

25.  (проект №779) Звіт про виконання бюджету м. Ужгород за I півріччя 

2017 року. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. 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. 

26.  (проект №780) Про надання дозволу на списання обладнання. (насосна 

буферна станція). 

СЛУХАЛИ: Юрко А.А. 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. 

27.  (проект №781) Про передачу об’єкта. (зливова каналізаційна мережа). 

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. 

28.  (проект №782) Про передачу будівлі котельні. (ЗОШ № 20). 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. 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. 
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Рішення прийнято. 

29.  (проект №783) Про припинення права господарського відання. (КП 

«Водоканал»). 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

30.  (проект №784) Про зміни до рішення міської ради від 14.07.16 № 275. 

(Про укладення договору дарування). 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т. В. 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. 

31.  (проект №785 з доповненням 1,2) Про розроблення містобудівної 

документації. 

СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 «1. Викласти в пукти проекту рішення в наступних редакціях: 

- п. 1.3. Території, обмеженої вулицями Грушевського, Богомольця, 8-

Березня та Легоцького.; 

- п. 1.4. Території, обмеженої вулицями Робочою, Руською, 

Мукачівською та Анкудінова.; 

- п. 1.6. Території, обмеженої вулицями Возз’єднання, Баб’яка та 

Боздоським парком та річкою Уж.; 

- п. 1.13. Території, обмеженої Київською набережною, площею Ш. 

Петефі, вулицею Л. Толстого до Закарпатського обласного 

державного українського музично-драматичного театру (за кошти 

інвестора).; 

2. Вилучити Пункт 1.5. проекту рішення у зв’язку із прийнятим 

рішенням другого пленарного засідання XIV сесії VII скликання 

25.07.2017 року № 731 «Про розроблення містобудівної документації»; 

3. Вилучити Пункт 1.11. проекту рішення у зв’язку із технічною 

помилкою.». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 
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"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

32.  (проект № 786 з доповненням) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

33. (проект № 787 з доповненням) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

34. (проект №788 з доповненням) Про надання дозволів на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

35. (проект №789) Про припинення дії договорів оренди земельних ділянок. 

36. (проект № 790 з доповненням ) Про поновлення дії договорів оренди 

земельних ділянок. 

37. (проект №791 з доповненням) Про надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

38. (проект №792) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Андрусь – 

Чорнак Л.М.) 

39. (проект №793) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Губенков 

В.В.) 

40. (проект №794) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Дьолог М.С.) 

41. (проект №795) Про приватизацію земельної ділянки 

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

42.   (проект №796) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Кохан К.Ф.) 

43. (проект №797) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Лабик А.Я.) 

44. (проект №798) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Немеш В.М.) 

45. (проект №799) Про приватизацію земельної ділянки 

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

46.  (проект №800) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Орос М.Ю.) 

47. (проект №801) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ФОП Пересоляк 

М.В.) 

48.   (проект №802) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ФОП Пересоляк 

М.В.) 

49. (проект №803) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Рибак Я.С.) 

50.   (проект №804) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Химинець 

Ю.П.) 
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51. (проект №805) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Химинець 

Ю.П.) 

52.   (проект №806) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ 

«Підзамок»). 

53.   (проект № 807 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" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

54.   (проект №808) Про відмову у приватизації земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу (відповідно до 

розпорядження міського голови від 31.07.2017 № 298 «Про зупинення дії 

рішення ХІV сесії міської ради VІІ скликання 25.07.2017 № 738»). 

СЛУХАЛИ: Пекар В.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. 

55.  (проект №809 з доповненням) Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2017 року № 608. (Структура апарату ради та 

виконкому). 

СЛУХАЛИ: Воловар М.В. 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. 

56.   (проект №810) Про затвердження положення про управління праці та 

соціального захисту населення Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Воловар М.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

57.   (проект №811) Про заступника міського голови. 

СЛУХАЛИ: Воловар М.В. 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. 

58.  (проект №812) Про зміни до рішень міської ради 26.11.2016 № 8 та 

21.04.2016 р. № 503 (кількісний склад постійних комісій). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 1; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 3; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення не прийнято. 

59.  (проект №813) Про зміни у персональному складі постійних  комісій. 

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. 

60.   (проект №814) Про присвоєння звання «Лауреат міської премії ім. 

Петра Скунця».  

СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. 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. 

61.  (проект № 815 з доповненням) Про присвоєння нагороди «Почесна 

відзнака Ужгородської міської ради». 
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62. (проект № 816 )Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Білак Л.О.) 

63. (проект № 817 )Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Гамага В.С.) 

64.   (проект № 818 )Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Пейтер М.Д.) 

65.   (проект № 819 )Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Сокач О.П.) 

66.   (проект № 820 )Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Хланта І.В.) 

67.   (проект № 821 )Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Чернов В.І.) 

68.   (проект № 822 )Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Черничко В.І.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проекти рішень до розгляду на сесії. 

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 


