
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЄКТ №_____ 
 

_________________                       Ужгород 

 

Про забезпечення конституційних 

прав жителів Ужгородської міської 

територіальної громади 

 

Керуючись статтями 24, 33, 42, 43, 53, 64 Конституції України, статтями 

26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейською 

хартією місцевого самоврядування, Законами України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну 

освіту», беручи до уваги положення пункту 2, підпунктів 3.1 та 3.2 пункту 3 

рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 

Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

окремих положень постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 

етапів послаблення протиепідемічних заходів», положень частин першої, 

третьої статті 29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 

рік», абзацу дев’ятого пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2020 рік» № 10-р/2020 (справа №1-14/2020(230/20), положеннями 

статті 150 Сімейного кодексу України, статті 12 Закону України «Про охорону 

дитинства», частини 3 статті 55 Закону України «Про освіту», згідно з якими 

відповідальність за здоров’я дітей несуть батьки здобувачів освіти або особи, 

що їх замінюють, враховуючи, що право на свободу пересування, право на 

освіту, право на підприємницьку діяльність, право на працю гарантовані 

державою та закріплені в Конституції України, а також те, що обмеження прав і 

свобод громадян може встановлюватись виключно законом, ухваленим 

Верховною Радою України, а встановлення такого обмеження підзаконним 

актом суперечить Конституції України, беручи до уваги, що воєнний та 

надзвичайний стан на території Ужгородської міської територіальної громади 

та в цілому на території держави не введено, враховуючи багаточисленні 

звернення батьків дітей, суб’єктів господарювання Ужгородської міської 

територіальної громади, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Визнати, що рішення Державної комісії з питань техногенно-



екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 30.10.2020 № 40 є таким, що не 

ґрунтується на нормах Конституції України в частині таких обмежень, 

передбаченими пунктом 15 постанови Кабінету Міністрів України 22.07.2020 

№ 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

(далі – Постанова), як: 

- регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, 

залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у 

міському сполученні; 

- відвідування закладів освіти здобувачами освіти; 

- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо); 

- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення. 

2. Виконавчим органам міської ради, комунальним підприємствам, 

установам, організаціям, місцевій комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій при Ужгородській міській раді забезпечити 

належне функціонування закладів освіти, громадського транспорту та 

життєдіяльність Ужгородської міської територіальної громади відповідно до 

рішень місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій при Ужгородській міській раді. 

3. Зобов’язати керівників закладів дошкільної, загальної середньої та 

професійно-технічної освіти Ужгородської міської ради вжити заходів по 

реалізації права на освіту жителями Ужгородської міської територіальної 

громади відповідно до статті 53 Конституції України, Закону України «Про 

освіту» шляхом забезпечення роботи з 02 листопада 2020 року закладів освіти 

згідно з додатком. 

4. Зобов’язати КП «Ужгородський муніципальний транспорт» (Готра 

В.В.) продовжувати здійснювати регулярні пасажирські перевезення за умови 

забезпечення усіх необхідних протиепідемічних заходів в межах кількості місць 

для сидіння. 

5. Рекомендувати суб’єктам господарської діяльності на період 

встановленого карантину здійснювати свою діяльність відповідно до цього 

рішення та рішень місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій при Ужгородській міській раді. 

6. Органам національної поліції рекомендувати не вчиняти дій, щодо 

притягнення до відповідальності суб’єктів господарювання, які діятимуть у 

відповідності до даного рішення. 

7. Звернутись до Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій, регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Закарпатській обласній 

державній адміністрації, міністра охорони здоров'я України М. Степанова, 

щодо встановлення з урахуванням епідеміологічної доцільності додатково до 

протиепідемічних обмежень, передбачених для «зеленого», «жовтого» та 



«помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки, окремих обмежень на території 

міста Ужгорода, передбачених пунктом 15 Постанови, а саме: 

- приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності; 

- відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг 

установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, 

особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне 

перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено 

(кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-

психологічної допомоги, соціального патрулювання. 

8. Звернутись до Міністра інфраструктури України В. Криклія щодо 

недопущення скасування зупинок поїздів в місті Ужгороді. 

9. Зазначене рішення з урахуванням вимог статті 144 Конституції 

України є обов’язковим до виконання на території Ужгородської міської 

територіальної громади. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову. 

 

 

 

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ 



Додаток 

до рішення ____ сесії 

міської ради VII скликання 

____________ № ________ 

 

1. Ужгородська спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня № 1 з 

поглибленим вивченням англійської мови Ужгородської міської ради 

Закарпатської області. 

2. Лінгвістична гімназія ім. Т.Г. Шевченка Ужгородської міської ради 

Закарпатської області. 

3. Ужгородська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 з 

поглибленим вивченням окремих предметів Ужгородської міської ради 

Закарпатської області. 

4. Ужгородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим 

вивченням англійської мови Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

5. Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 із 

поглибленим вивченням словацької мови Ужгородської міської ради 

Закарпатської області. 

6. Ужгородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

7. Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 імені В.С. 

Гренджі-Донського Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

8. Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Ужгородської 

міської ради Закарпатської області. 

9. Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Ужгородської 

міської ради Закарпатської області. 

10. Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 Ужгородської 

міської ради Закарпатської області. 

11. Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 з угорською 

мовою навчання імені Дойко Габора Ужгородської міської ради Закарпатської 

області. 

12. Багатопрофільний ліцей «Інтелект» – загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 11 Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

13. Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Ужгородської 

міської ради Закарпатської області. 

14. Ужгородська гімназія № 13 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області. 

15. Ужгородська гімназія № 14 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області. 

16. Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 Ужгородської 

міської ради Закарпатської області. 

17. Ужгородська гімназія № 16 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області. 

18. Навчально-виховний комплекс «Гармонія» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області. 



19. Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Ужгородської 

міської ради Закарпатської області. 

20. Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 – ліцей 

«Лідер» Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

21. Класична гімназія Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

22. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня з 

угорською мовою навчання – угорськомовна гімназія» Ужгородської міської 

ради Закарпатської області. 

23. Навчально-виховний комплекс «Веселка» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області. 

24. Спеціалізований навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» з поглибленим вивченням 

англійської мови «Пролісок» Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

25. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – 

дошкільний навчальний заклад «Престиж» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області. 

26. Навчально-виховний комплекс «Первоцвіт» Ужгородської міської 

ради Закарпатської області. 

27. Навчально-виховний комплекс «Ялинка» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області. 

28. Заклад дошкільної освіти № 1 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області. 

29. Заклад дошкільної освіти № 2 комбінованого типу Ужгородської 

міської ради Закарпатської області. 

30. Заклад дошкільної освіти № 6 «Сонечко» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

31. Заклад дошкільної освіти № 7 «Віночок» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

32. Заклад дошкільної освіти № 8 «Дзвіночок» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

33. Заклад дошкільної освіти № 12 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області. 

34. Заклад дошкільної освіти № 15 «Казка» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

35. Заклад дошкільної освіти № 16 «Зернятко» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

36. Заклад дошкільної освіти № 18 санаторного типу Ужгородської 

міської ради Закарпатської області. 

37. Заклад дошкільної освіти № 19 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області. 

38. Заклад дошкільної освіти № 20 комбінованого типу Ужгородської 

міської ради Закарпатської області. 

39. Заклад дошкільної освіти № 21 «Ластовічка» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

40. Заклад дошкільної освіти № 26 загального розвитку Ужгородської 



міської ради Закарпатської області. 

41. Заклад дошкільної освіти № 28 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області. 

42. Заклад дошкільної освіти № 29 «Дивосвіт» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

43. Заклад дошкільної освіти № 30 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області. 

44. Заклад дошкільної освіти № 31 «Перлинка» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

45. Заклад дошкільної освіти № 33 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області. 

46. Заклад дошкільної освіти № 36 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області. 

47. Заклад дошкільної освіти № 38 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області. 

48. Заклад дошкільної освіти № 39 «Журавлик» комбінованого типу 

Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

49. Заклад дошкільної освіти № 40 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області. 

50. Заклад дошкільної освіти № 42 «Джерельце» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

51. Заклад дошкільної освіти № 43 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області. 

52. Ужгородське вище професійне училище торгівлі та технології 

харчування. 

53. Ужгородське вище комерційне училище Київського національного 

торговельно-економічного університету. 

54. Державний навчальний заклад «Ужгородський центр професійно-

технічної освіти». 

55. Товариство з обмеженою відповідальністю «Приватний ліцей 

«Гірчичне зерно». 

 

 

 

Секретар ради        Андріана СУШКО 


