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ПРОТОКОЛ № 30 
засідання  постійної  комісії з питань освіти, культури,  охорони 

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

міжконфесійних відносин та туризму 
 

від 21.08.2018 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

        ВІДСУТНІ: 

Камінська Олена Анатоліївна - голова комісії. 

Ігнат Олександр Володимирович - секретар комісії. 

Горват Мирослав Васильович; 

Риба Андрій Юлійович – члени комісії. 

Кулін Золтан Золтанович - заступник голови комісії. 

Ломага Юрій Юрійович;  

Росада Іван Михайлович – члени комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Габор А.А. – секретар ради; 

Цап В.В. – заступник начальника управління економіки та 

стратегічного планування; 

Пекар В.І. – начальник управління правового 

забезпечення; 

Біксей А.Б. – директор департаменту праці та соціального 

захисту населення; 

Квіт В.В. – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики; 

Столярова І.М. – заступник начальника відділу охорони 

здоров’я; 

Василиндра О.М. – начальник управління у справах 

культури, спорту, сім’ї та молоді; 

Міхалко І.І. – головний спеціаліст відділу 

зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та туризму 

управління економіки та стратегічного планування; 

Мухамедьянова Н.Б. – заступник начальника управління 

освіти; 

Зима І.В. – начальник відділу оборонної, мобілізаційної 

роботи та цивільного захисту населення; 

Боднар О.Р. – начальник відділу закупівель та 

регулювання економічною діяльністю департаменту 

міського господарства; 

Головей Н. В. – головний спеціаліст відділу управління 

комунальною власністю та земельними ресурсами 

департаменту міського господарства; 

Гайдош А.М. – начальник СМ Ужгородського ВП ГУНП в 

Закарпатській області. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
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І. Обговорення проектів рішень чергової ХХVІ сесії Ужгородської міської 

ради VІI скликання. 

 

1. (проект №1187) Звіт про виконання бюджету м. Ужгород за перше 

півріччя 2018 року.  

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

2.  (проект № 1188 з доповненням 1,2) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення. 

СЛУХАЛИ: Ігнат О.В. повідомив, що до нього як до депутата міської ради 

звернувся гр. Логойда І.М. з питанням надання йому матеріальної допомоги на 

лікування. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. проінформував присутніх, що гр. Логойда І.М. 

рішенням сесії міської ради у 2018 році отримано грошову допомогу у сумі 

2000 грн. 

СЛУХАЛИ: Ігнат О.В. запропонував, як виняток, надати повторно грошову 

допомогу гр. Логойді І.М. на лікування у сумі 2000 грн. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Доповнити проект рішення наступним пунктом:  

1.41 Гр. Логойді Івану Михайловичу, 1947 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. Франтішека Тихого, 9/2, ( реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 1735919193) на лікування у сумі 2000,00 грн., як 

виняток. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

3.  (проект №1189 ) Про зміни та доповнення до рішення XVIII сесії 

міської ради VII скликання 14.12.2017 року №898. (Програма 

фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

автомобільним транспортом). 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 
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"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

4.  (проект №1190 ) Про затвердження Положення про Ужгородський 

міський територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) в новій редакції.  

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

5.  (проект №1191 ) Про зміни до рішення XXIII сесії міської ради VII 

скликання від 15.05.18 №1060. (Програма розвитку туризму та 

формування позитивного інвестиційного іміджу).  

СЛУХАЛИ: Цап 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

6. (проект №1192) Про затвердження Положення про бюджет 

громадської ініціативи м. Ужгород.  

СЛУХАЛИ: Міхалко І.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 У Пункті 3.4. Розділу 3 «Порядок подання проектів» Положення 

слова «…з 01 вересня по 01 жовтня...» читати як «…10 вересня по 10 

жовтня...». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

7. (проект №1193) Про Програму забезпечення мешканців м. Ужгорода 

імплантами  для надання медичної допомоги хворим із ураженням 

органів опори та руху на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Столярова І.М. 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"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

8. (проект №1194 ) Про Програму протиепідемічних заходів та боротьби 

з інфекційними хворобами у м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Столярова І.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

9.  (проект №1195 ) Про Програму розвитку фізичної культури та 

спорту, фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, 

покращення матеріально-технічної спортивної бази в м. Ужгород на 

2019 – 2021 роки. 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

10.  (проект №1196 ) Про Програму навчання плаванню дітей і розвитку 

водних  видів спорту в м. Ужгород на 2019 – 2021 роки. 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

11.  (проект №1197) Про зміни до комплексної Програми профілактики та 

протидії злочинності в місті Ужгород на 2017-2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Гайдош А.М. представив 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"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

12. (проект №1198) Про Програму забезпечення військових формувань, 

цивільного захисту та мобілізаційної підготовки в місті Ужгород на 

2019 -2020 роки.  

СЛУХАЛИ: Зима І.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

13.  (проект №1199) Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород  

на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Боднар О.Р. 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

14. (проект №1200) Про зміни до комплексної Програми відновлення 

історичного центру м. Ужгорода на  2017 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Боднар О.Р. 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

15.  (проект №1201) Про зміни до  Програми охорони навколишнього 

природного середовища міста Ужгород на  2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Боднар О.Р. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

16.  (проект № 1202) Про зміни до  Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на  2018 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Боднар О.Р. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Пункт 1 проекту рішення сесії міської ради «Про зміни до Програми 

фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-

2020 роки» доповнити наступним підпунктом: 

1.4. Викласти додаток 4 до Програми в новій редакції згідно з 

додатком 4. 

  

Обсяг фінансування у розрізі комунальних 

підприємств на 2018 рік 

 

    
грн. 

№ п/п ТПКВКМБ Назва комунального підприємства 

Сума 

збільшення 

обсягу 

фінансування 

Загальна сума обсягу 

фінансування      (з 

наростаючим 

підсумком) 

1 1217670 КП «Водоканал міста Ужгород» 0 4 500 000 

2 1217670 КП «Стадіон «Авангард» 0 341 000 

3 1217670 КП «УЖ-ФЕСТ» 0 200 000 

4 1217670 

КП «Ужгородський комбінат 

комунальних підприємств» 0 200 000 

5 1217670 

КП «Ужгородський муніципальний 

транспорт» 26 991 000 29 491 000 

 

1216010/1216013 КП «Водоканал міста Ужгород» 0 1 500 000 

 

1216010/1216017 КП «Стадіон «Авангард» 0 387 400 

  Всього по коду 1217670 26 991 000 34 732 000 

    1216010 0 1 887 400 

    Разом 26 991 000 36 619 400 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
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17.  (проект № 1203 з доповненням) Про зміни до  Програми економічного 

і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік.  

СЛУХАЛИ: Цап 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

18.  (проект № 1204 з доповненням) 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" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

19.  (проект № 1205) Про зміни до рішення міської ради 07.11.2014 

№1505 «Про Порядок отримання паспортів відкритих літніх 

майданчиків у м. Ужгороді». 

СЛУХАЛИ: Головей Н.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

20.  (проект №1206) Про зміни до рішення VIII сесії міської ради VII 

скликання 08.02.2018 р. №968. (автомобіль ГАЗ САЗ 1989 р.) 

СЛУХАЛИ: Головей Н.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

21.  (проект № 1207) Про списання основних засобів. (КП «КШЕП).  



8 
 

СЛУХАЛИ: Головей Н.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

22.  (проект №1208) Про надання дозволу на списання основних засобів. 

(Управління освіти).  

СЛУХАЛИ: Мухамедьянова Н.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

23.  (проект №1209 ) Про демонтаж димових труб.  

СЛУХАЛИ: Головей Н.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

24.  (проект № 1210) Про збільшення розміру статутного капіталу 

комунальних підприємств.   

СЛУХАЛИ: Боднар О.Р. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. Пункт 4 проекту рішення сесії міської ради «Про збільшення 

розміру статутного капіталу комунальних підприємств» викласти 

в новій редакції: 

«4. Збільшити розмір статутного капіталу комунального 

підприємства «Ужгородський муніципальний транспорт» 

Ужгородської міської ради на суму 29 491 000,00 грн. (двадцять 

дев’ять мільйонів чотириста дев’яносто одна тисяча грн. 00 коп.) 

за рахунок грошового внеску Власника (Ужгородської міської 

ради) та затвердити його розмір у сумі 56 691 000,00 грн. 

(п’ятдесят шість мільйонів шістсот дев’яносто одна тисяча грн. 00 

коп.).» 
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2. Доповнити проект рішення сесії міської ради «Про збільшення 

розміру статутного капіталу комунальних підприємств» 

наступним пунктом: 

«5. Збільшити розмір статутного капіталу комунального 

підприємства «Водоканал м. Ужгорода» на 8 126 331,00 (вісім 

мільйонів сто двадцять шість тисяч триста тридцять одну грн. 00 

коп.) за рахунок майнового внеску (водопровідних та 

каналізаційних мереж) Власника (Ужгородської міської ради) та 

затвердити його в розмірі 98 026 851,83 грн. (дев’яносто вісім 

мільйонів двадцять шість тисяч вісімсот п’ятдесят одна грн. 83 

коп.).» 

3. Пункт 5 проекту рішення сесії міської ради «Про збільшення 

розміру статутного капіталу комунальних підприємств» вважати 

пунктом 6. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

25.  (проект №1211) Про внесення змін до рішення XVIII сесії VII 

скликання 14 грудня 2017 року №911 «Про зміни до рішення XX сесії 

міської ради VI скликання 19 грудня 2013 року №1150». (Передача 

Нац.поліції будівель по вул. Івана Анкудінова, 23, вул. Другетів, 96).   

СЛУХАЛИ: Головей Н.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

26.  (проект №1212) Про зміни до рішення V сесії міської ради VII 

скликання 14 липня 2016 року №272 «Про передачу будівлі у 

користування». (ОК ЖБК «Закарпаття – Донбас». 

СЛУХАЛИ: Головей Н.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Доручити департаменту міського господарства запросити на 

засідання сесії міської ради представника ОКЖБК «Закарпаття - Донбас» 

та заслухати інформацію щодо використання орендованого об’єкту. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
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27.  (проект №1213) Про зміни та доповнення до рішення XXII сесії 

міської ради VII скликання 06 квітня 2018 року №1046 «Про передачу 

приміщень у користування». (ГО «Пласт – Національна скаутська 

організація ). 

СЛУХАЛИ: Головей Н.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

28.  (проект №1214) Про зміни до рішення XXVII сесії міської ради VI 

скликання 16 жовтня 2015 року №1850 «Про передачу об’єктів 

комунальної власності у користування». (Ужгородське товариство 

захисту тварин «Барбос»).   

СЛУХАЛИ: Головей Н.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 Встановити термін дії договору оренди 2 роки 11 місяців. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

29.  (проект №1215) Про передачу будівлі у користування. 

(Держустанова «Центр пробації).  

СЛУХАЛИ: Головей Н.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 Пункт 1 проекту рішення після слів «…службових кабінетів…» 

доповнити словами: «…Ужгородського міськрайонного відділу…». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

30.  (проект №1216) Про доповнення до рішення II сесії міської ради VII 

скликання 21 квітня 2016 року №178. (ТОВ «НАШ – ДОБРОБУТ»).  

СЛУХАЛИ: Головей Н.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 
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"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

31.  (проект 1217) Про доповнення до рішення II сесії міської ради VII 

скликання 21 квітня 2016 року №178. (ФОП Велегіцька Т.Б.).  

СЛУХАЛИ: Головей Н.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

32.  (проект №1218) Про доповнення до рішення II сесії міської ради VII 

скликання 21 квітня 2016 року №178. (Ніколаєнко А.С.).  

СЛУХАЛИ: Головей Н.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

33.  (проект №1219) Про доповнення до рішення II сесії міської ради VII 

скликання 21 квітня 2016 року №178. (ФОП Вакуленко В.В.).  

СЛУХАЛИ: Головей Н.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

34.  (проект №1220) Про доповнення до рішення II сесії міської ради VII 

скликання 21 квітня 2016 року №178. (ГО Закарпатська молодіжна 

організація «Молодий патріот»).  

СЛУХАЛИ: Головей Н.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

35. проект № 1221) Про доповнення до рішення II сесії міської ради VII 

скликання 21 квітня 2016 року №178. (ФОП Філіпова Г.Г.).  

СЛУХАЛИ: Головей Н.В. представила проект рішення.  
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

36.  (проект №1222) Про конкурс на право утримання та експлуатації 

парку «Підзамковий» .  

СЛУХАЛИ: Головей Н.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

37.  (проект № 1223) Про внесення змін у детальний план території, 

обмеженої проспектом Свободи та вулицями Марії Заньковецької, 

Вілмоша Ковача, Перемоги. 

СЛУХАЛИ: Квіт В.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

38.  (проект №1224) Про затвердження містобудівної документації. (вул. 

Робоча, Руська, Мукачівська, Івана Анкудінова). 

СЛУХАЛИ: Квіт В.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

39.  (проект № 1225) Про затвердження містобудівної документації. (вул. 

Олександра Богомольця, Тиводара Легоцького, 8-го Березня). 

СЛУХАЛИ: Квіт В.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

40. (проект № 1226) Про затвердження містобудівної документації. (вул. 

Північна, Теодора Ромжі, Акацій). 

СЛУХАЛИ: Квіт В.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

41. (проект №1227) Про затвердження містобудівної документації. (вул. 

Олександра Грибоєдова, Собранецька, Верховинська, Райдужна). 

СЛУХАЛИ: Квіт В.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

42. (проект №1228) Про затвердження містобудівної документації. 

(вул.Виноградна, Срібляста, Лісна, Іванківська…). 

СЛУХАЛИ: Квіт В.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

43. (проект №1229) Про затвердження містобудівної документації. 

(вул.Артилерійська, Юрія Гагаріна, Романа Шухевича). 

СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ:Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 
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Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

44. (проект №1230) Про затвердження містобудівної документації. 

(вул.Возз’єднання, Миколи Бобяка, Володимирська, Михайла 

Драгоманова ). 

СЛУХАЛИ: Квіт В.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

45. (проект №1231) Про затвердження містобудівної документації. (вул. 

Олександра Богомольця, Степана Вайди, 8-го Березня, Тиводара 

Легоцького ). 

СЛУХАЛИ: Квіт В.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

46.  (проект №1232) Про затвердження містобудівної документації. (вул. 

Мистецька, Затишна, Василя Стефаника, Фруктова). 

СЛУХАЛИ: Квіт В.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

47. (проект №1233) Про затвердження містобудівної документації. (вул.  

Возз’єднання, Михайла Драгоманова, Олександра Радищева, 

Володимирська). 

СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ:Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 
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Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

48. (проект № 1234) Про перейменування вулиць. 

СЛУХАЛИ: Квіт В.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

49.  (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" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

50.  (проект №1236) Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

51.  (проект №1237 ) Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

52. (проект №1238) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Лайкун М.І. представила 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

53. (проект №1239) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Лайкун М.І. представила проект рішення.  

СЛУХАЛИ: Головей Н.В. зазначила, що по пункту 1.3. проекту рішення триває 

судове розслідування, тому запропонувала присутнім відправити зазначений 

пункт на до вивчення до вирішення справи в суді. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Пункт 1.3. проекту рішення відправити на довивчення до вирішення 

справи в суді. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

54.  (проект №1240) Про надання згоди на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

55.  (проект №1241) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

56.  (проект №1242) Про поновлення та припинення дії договорів оренди 

земельних ділянок. 

57. (проект №1243) Про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

58. (проект №1244) Про затвердження матеріалів актуалізації звіту про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення. 

59.  (проект №1245) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Костів Н.І.)  

60. (проект №1246) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Чучка О.І.)  

61.  (проект №1247) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

( ТОВ «Хозяйка»).   

62. (проект №1248) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ФОП Ковач О.М.).   

63. (проект № 1249) Про припинення права користування земельною 

ділянкою. 

64. (проект №1250) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

65. Пункт 1.10 рішення 2-го пленарного засідання ХXIV сесії міської ради 

VII скликання від 10.07.18 №1152 "Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок". (гр. Ощипок І.М.). – розпорядження міського 

голови про «ВЕТО».  

66.  Пункт 1.11 рішення 2-го пленарного засідання ХXIV сесії міської ради 

VII скликання від 10.07.18 №1152 "Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок". (гр. Якутов О.М.). – розпорядження міського 

голови про «ВЕТО». 

67.  Пункт 3.1 рішення 2-го пленарного засідання ХXIV сесії міської ради 

VII скликання від 10.07.18 №1158 "Про поновлення, припинення та 

відмову у поновленні договорів оренди земельних ділянок. (ТОВ 

«Пріоритет-2016»). – розпорядження міського голови про «ВЕТО».  
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68.  Пункт 1.9 рішення 2-го пленарного засідання ХXIV сесії міської ради 

VII скликання від 10.07.18 №1159 "Про надання та відмову у наданні 

дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок". (ТОВ «Пріоритет-2016»). – розпорядження міського голови 

про «ВЕТО».  

СЛУХАЛИ: Лайкун М.І. представила 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

69. (проект №1251) Про виконання судового рішення. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

70.  (проект №1252) Про внесення змін до договору про спільну 

діяльність від 30.04.2015 року. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

71.  (проект № 1253з доповненням) Про зміни та доповнення до рішення 

XVII сесії міської ради VII скликання 09.11.2017 року №797. 

(Програма сприяння виконанню рішень судів).   

СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ:Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 Додаток 3 проекту рішення викласти в наступній редакції: 

Додаток 3 

до рішення _____ сесії 

міської ради VII скликання 

_______________ № _____ 

 

Ресурсне забезпечення Програми 
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сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих документів  

на 2018 – 2022 роки  

                                          тис. грн. 

Обсяг коштів, 

які пропонується 

залучити на 

виконання 

програми 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

програми 

І етап ІІ етап 

2018 р. 2019 р.  2020 р. 2021 р. 2022 р. 

Обсяг ресурсів, 

усього, у тому 

числі: 

2139210,92 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 

державний 

бюджет 

--- --- --- --- --- --- 

обласний 

бюджет 

--- --- --- --- --- --- 

міський бюджет 2139210,92 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 

кошти не 

бюджетних 

джерел 

--- --- --- --- --- --- 

 

Перелік завдань Програми 
                                                                                                                                  грн. 

Мет

а, 

завд
ання

, 
ТПК

ВК

МБ 

Джер

ела 

фінан
суван

ня 

Етапи виконання програми  

 

 
 

 
 

Відпов

ідальні 
викона

вці 

І етап ІІ етап 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р. 

О
б

ся
г 

в
и

д
ат

к
ів

 

у т.ч. кошти 
міського 

бюджету 

О
б

ся
г 

в
и

д
ат

к
ів

 

у т.ч. 
кошти 

міського 

бюджету 

О
б

ся
г 

в
и

д
ат

к
ів

 

у т.ч. кошти 
міського 

бюджету 

О
б

ся
г 

в
и

д
ат

к
ів

 

у т.ч. кошти 
міського 

бюджету 

 

О
б

ся
г 

в
и

д
ат

к
ів

 

у т.ч. кошти 
міського 

бюджету 

З
аг

ал
ьн

и
й

 ф
о

н
д
 

С
п

ец
іа

л
ь
н

и
й

 ф
о

н
д
 

З
аг

ал
ьн

и
й

 ф
о

н
д
 

С
п

ец
іа

л
ь
н

и
й

 ф
о

н
д
 

З
аг

ал
ьн

и
й

 ф
о

н
д
 

С
п

ец
іа

л
ь
н

и
й

 ф
о

н
д
 

З
аг

ал
ьн

и
й

 ф
о

н
д
 

С
п

ец
іа

л
ь
н

и
й

 ф
о

н
д
 

З
аг

ал
ьн

и
й

 ф
о

н
д
 

С
п

ец
іа

л
ь
н

и
й

 ф
о

н
д
 

Всьо

го на 

вико
нанн

я 

прог
рами 

Місь

кий 

бюдж
ет 

 

2139210,

92 

 

2139210,

92 

 

– 

 

0,00 

 

0,00 

 

– 

 

0, 00 

 

0, 00 

 

– 

 

0, 00 

 

0, 00 

 

– 

 

0, 00 

 

0, 00 

 

– 

 

Завд

ання 

Вирішення питання щодо погашення вже існуючої заборгованості за судовими рішеннями, виконавчими документами, відповідальність за 

виконання яких несуть органи місцевого самоврядувння. 

Викона

вчий 

коміте
т 

Ужгор
одської 

міської 

ради, 
управл

іння 

правов
ого 

забезпе

чення, 
управл

іння 

капітал
ьного 

будівн

ицтва, 
управл



19 
 

іння 
освіти, 

управл

іння 
праці 

та 

соціаль
ного 

захист

у 
населе

ння, 

відділ 
охорон

и 

здоров
’я, 

управл

іння у 
справа

х 
культу

ри, 

спорту, 
сім’ї та 

молоді, 

департ
амент 

фінансі

в та 
бюдже

тної 

політи
ки, 

Ужгор

одська 
міська 

рада, 

Департ
амент 

місько

го 
господ

арства 

 

Результативні показники виконання завдань Програми 
                                                                                                                                                                                                       грн. 

Відповідальн

і виконавці, 

ТПКВК МБ, 

завдання 

програми, 

результативн

і показники 

К
о

д
 т

и
м

ч
ас

о
в
о

ї 
к
л
ас

и
ф

ік
ац

ії
 в

и
д

ат
к
ів

 

та
 к

р
ед

и
ту

в
ан

н
я
 

Етапи виконання програми 

І етап ІІ етап 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р. 

Р
аз

о
м

 

у т.ч. 

кошти 

міського 

бюджету 

Р
аз

о
м

 

у т.ч. 

кошти 

міського 

бюджету 

Р
аз

о
м

 

у т.ч. 

кошти 

міського 

бюджету 

Р
аз

о
м

 

у т.ч. 

кошти 

міського 

бюджету 

Р
аз

о
м

 

у т.ч. 

кошти 

міського 

бюджету 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 ф
о

н
д

 

С
п

ец
іа

л
ь
н

и
й

 ф
о

н
д

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 ф
о

н
д

 

С
п

ец
іа

л
ь
н

и
й

 ф
о

н
д

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 ф
о

н
д

 

С
п

ец
іа

л
ь
н

и
й

 ф
о

н
д

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 ф
о

н
д

 

С
п

ец
іа

л
ь
н

и
й

 ф
о

н
д

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 ф
о

н
д

 

С
п

ец
іа

л
ь
н

и
й

 ф
о

н
д

 

Всього на 

виконання 

програми 

Міс

ьки

й 

бюд

жет 

 

21

39

21

0,9

2 

 

213

921

0,92 

 

– 

 

0, 

00 

 

0, 

00 

 

– 

 

0, 

00 

 

0, 

00 

 

– 

 

0, 

00 

 

0, 

00 

 

– 

 

0, 

00 

 

0, 

00 

 

– 

Мета 

Програми: 

Забезпечення належного виконання зобов’язань покладених на органами місцевого 

самоврядування, які виникли на підставі судових рішень та виконавчих документів. 

ТПКВК МБ                 

Відповідальн

ий 

виконавець: 

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради, управління правового забезпечення, управління 

капітального будівництва, управління освіти, управління праці та соціального захисту населення, 

відділ охорони здоров’я, управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді, департамент 

фінансів та бюджетної політики, Ужгородська міська рада, Департамент міського господарства. 

Завдання: Вирішення питання щодо погашення вже існуючої заборгованості за судовими рішеннями, 

виконавчими документами, відповідальність за виконання яких несуть органи місцевого 
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самоврядувння. 

Показники 

виконання: 

 
               

Показники 

витрат 

(вхідних 

ресурсів): 

 21

39

21

0,9

2 

213

921

0,92 

– 
0, 

00 

0, 

00 
– 

0, 

00 

0, 

00 
– 

0, 

00 

0, 

00 
– 

0, 

00 

0, 

00 
– 

Показник 

продукту: 

 
27 27 – 0 0 – 0 0 – 0 0 – 0 0 – 

Показник 

продуктивно

сті 

(ефективност

і): 

 21

39

21

0,9

2 

213

921

0,92 

– 
0, 

00 

0, 

00 
– 

0, 

00 

0, 

00 
– 

0, 

00 

0, 

00 
– 

0, 

00 

0, 

00 
– 

Показник 

результативн

ості (якості): 

 10

0

% 

100

% 
– 0% 

0

% 
– 

0

% 

0

% 
– 

0

% 

0

% 
– 

0

% 

0

% 
– 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

72.  (проект №1254) Про підтримку пропозиції підприємців м. Прилуки.   

СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Не підтримувати пропозицію. Рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

73.  (проект №1255) Про зміни до рішення ХІV сесії міської ради VІІ 

скликання 13 липня 2017 року № 726. 

74. (проект №1256 ) Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІІ 

скликання 28 лютого 2017 року № 608. 

ВИРІШИЛИ:Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

75.  (проект №1257) Про присвоєння звання «Лауреат міської премії ім. 

Петра Скунця».  

СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розглдяна 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 
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"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

76.  (проект № 1258 з доповненням) Про присвоєння нагороди «Почесна 

відзнака Ужгородської міської ради». 

77.  (проект №1259) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (загиблі воїни АТО).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проекти рішень до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

78.   (проект №1260) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Русин В.І).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 1; 

"ПРОТИ"- 2; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

79.   (проект №1261) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Матій П.П.).  

80.   (проект №1262) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Петнегазі Д.С.).  

81.   (проект №1263) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Мітряєва С.І.).  

82.   (проект №1264) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Пейтер М.Д.).  

83.   (проект №1265) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Біланін В.Ф.).  

84.   (проект №1266) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Зюбіна Р.А.).  

85.   (проект №1267) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Петій-Потапчук Н.Й.).  

86.   (проект №1268) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Маляр Р.В.) 

87.   (проект №1269) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Левацька Е.Р.).  

88.   (проект №1270) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Шип М.С.).  

89.   (проект №1271) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Домище М.М.).  
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90.   (проект №1272) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Омельчак К.А.).  

91.  (проект №1273) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Ганич О.М).  

92.  (проект №1274) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Грицак І.Ю.).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проекти рішень до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
 

Голова комісії         О. Камінська  

 

Секретар ради        О. Ігнат 


