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ПРОТОКОЛ № 27 
засідання  постійної  комісії з питань освіти, культури,  охорони 

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

міжконфесійних відносин та туризму 
 

від 03.04.2018 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

          

         ВІДСУТНІ: 

Камінська Олена Анатоліївна - голова комісії. 

Кулін Золтан Золтанович - заступник голови комісії. 

Горват Мирослав Васильович; 

Ломага Юрій Юрійович;  

Росада Іван Михайлович – члени комісії. 

Ігнат Олександр Володимирович - секретар комісії. 

Риба Андрій Юлійович – член комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Сушко А.А. – секретар ради; 

Полтавцева Т.В. – заступник директора департаменту 

міського господарства, начальник управління майном 

міста; 

Травіна О.В. – начальник управління економіки та 

стратегічного планування; 

Зінич А.Б. – заступник начальника управління правового 

забезпечення; 

Франчук І.З. – заступник начальника управління праці та 

соціального захисту населення; 

Квіт В.В. – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики; 

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Обговорення проектів рішень чергової ХХІІ сесії Ужгородської міської 

ради VІI скликання. 

ІІ. Про звернення активістів ініціативи «Геть від Москви» щодо 

популяризації української мови. 

 

І. Обговорення проектів рішень чергової ХХІІ сесії Ужгородської міської 

ради VІI скликання. 

 

1. ( проект № 1033) Звіт про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста за 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Травіна О.В. 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. 

2.  ( проект № 1034) Про Програму підтримки та партнерства між 

Ужгородською міською радою та суб’єктами малого і середнього бізнесу 

на 2018 – 2019 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. 

3.  ( проект № 1035 ) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Франчук І.З. 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. 

4.  ( проект № 1036) Про зміни до Програми додаткових гарантій 

соціального захисту громадян на 2018 рік. 

СЛУХАЛИ: Франчук І.З. 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. 

5.  ( проект № 1037) Про зміни до рішення ХVІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 14 грудня 2017 року № 896. (Програма підтримки діяльності 

громадських організацій) 

СЛУХАЛИ: Франчук І.З. представила проект рішення.  



3 
 

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. 

6.  ( проект № 1038) Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород 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" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

7.  ( проект № 1039) Про зміни та доповнення до рішення ІІ сесії міської 

ради VІІ скликання 21 квітня 2016 року № 178. (Програма приватизації) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати критичні 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" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

8.  ( проект № 1040) Про прийняття коштів субвенції на 2018 рік. 

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 № 1041) Про надання дозволу на списання основних засобів в 

міській поліклініці. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

10. ( проект № 1042) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгорода на 2018 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. 

11.  ( проект № 1043) Про зміни до бюджету міста на 2018 рік. 

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. 

12.  ( проект № 1044) Про зміни до рішення ХVІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 14.12.2017 р. № 903. (Положення про дольову участь власників 

квартир) 

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 № 1045) Про передачу об’єктів. (каналізаційна насосна станція) 

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; 
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Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

14.  ( проект № 1046) Про передачу об’єктів. (каналізаційні мережі) 

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. 

15.  ( проект № 1047) Про передачу приміщення у користування. (вул. 

І.Фрвнка,1) 

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. 

16. ( проект № 1048) Про передачу приміщень у користування. (вул. 8 – 

Березня,46) 

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. 

17.  ( проект № 1049) Про розмір орендної плати. (управління юстиції) 

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. 
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18.  ( проект № 1050) Про зміни до рішення ХІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 30 березня 2017 року № 621. (ОСББ «Керченське – Ужгород») 

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. 

19.  ( проект № 1051) Про Порядок надання відеоматеріалу, отримання з 

системи відеоспостереження в м. Ужгород. 

СЛУХАЛИ: Зінич А.Б. 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. 

20. ( проект № 1052) Про затвердження містобудівної документації. 

21.  ( проект № 1053) Про затвердження містобудівної документації. 

22.  ( проект № 1054) Про затвердження містобудівної документації. 

23. ( проект № 1055) Про затвердження містобудівної документації. 

СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила 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. 

24. ( проект № 1056) Про зміни до рішення Х сесії VІІ скликання 26.01.2017 

року № 587. (Список присяжних) 

СЛУХАЛИ: Зінич А.Б. 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. 

25.  ( проект № 1057). Про персональний склад постійних комісій 

Ужгородської міської ради VІІ скликання. 

ВИРІШИЛИ: 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 №    ). Про підтримку участі Ужгородської міської ради у 

проекті «Заходи енергоефективності в м. Ужгород». 

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. 

 

ІІ. Про звернення активістів ініціативи «Геть від Москви» щодо 

популяризації української мови. 

 

СЛУХАЛИ: Камінська О.А. ознайомила членів постійної комісії із зверненням 

активістів ініціативи «Геть від Москви» від 28.02.2018 року № С-525/04-06 

щодо популяризації української мови у сфері надання послуг, торгівлі та 

здійснення інформування про товари та послуги у м. Ужгороді. 

ВИРІШИЛИ: Взяти звернення до відома. 

 

 

 

 

Голова комісії        О. Камінська 

 

 


