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ПРОТОКОЛ № 19 

засідання постійної комісії з питань соціально – гуманітарної політики, 

Регламенту та депутатської етики 

 

від 13.05.2021 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

 

         

         ВІДСУТНІ: 

Камінська Олена Анатоліївна – голова комісії. 

Глагола Ярослав Іванович – секретар комісії. 

Бокоч Юліана Миколаївна; 

Горват Мирослав Васильович; 

Чернобук Алла Леонідівна; 

Качур Віктор Миколайович – члени комісії. 

Ліврінц Антон Антонович – заступник голови комісії. 

Матюк Ігор Андрійович– член комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Оленич А.Ф. – заступник директора Ужгородського 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді; 

Келемец А.М. – директор департаменту соціальної 

політики; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики; 

Вірнявський С.О. – заступник командира 3 стрілецького 

батальйону військової частини 3002 Національної гвардії 

України; 

Яцків О.І. – заступник директора департаменту міського 

господарства; 

Полтавцева Т.В. – заступник директора департаменту 

міського господарства, начальник управління майном 

міста; 

Пекар В.І. – заступник начальника управління правового 

забезпечення; 

Макара О.М. – начальник служби персоналу та спец 

роботи; 

Логвінов П.В. – начальник управління економічного 

розвитку міста; 

Кохан А.І. – начальник відділу інформаційної роботи; 

Столярова І.М. – заступник начальника управління 

охорони здоров’я; 

Каліновська О. – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури; 

Трускавецька Д.І., Азізян І.Л. – депутати міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
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Обговорення проєктів рішень засідання чергової VІ сесії Ужгородської 

міської  ради VІІI скликання. 

1. (проєкт № 168) Звіт про виконання бюджету Ужгородської міської 

територіальної громади за І квартал 2021 року. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

2.  (проєкт № 169) Про включення до Переліку другого типу об’єкта комунальної 

власності міста Ужгород. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

3. (проєкт № 170) Про доповнення до рішення ІV сесії міської ради VІІІ 

скликання 30 березня 2021 року № 172. (вул. Легоцького, 58) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: На розгляд сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

4.  (проєкт № 171) Про передачу об’єктів. (водопровідно – каналізаційна мережа 

по вул. Капушанській) 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 0; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 5; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення не прийнято. 
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Комісія не визначилася з рекомендацією. 

5.  (проєкт № 172) Про передачу об’єктів. (проектно – кошторисна 

документація) 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

6. (проєкт № 173) Про зміни до рішення ХХІV сесії міської ради VІІ скликання 

26.06.2018 року № 1116. (Про житловий фонд соціального призначення) 

СЛУХАЛИ: Оленич А.Ф. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

7.  (проєкт № 174) Про зміни до рішення LІ сесії міської ради VІІ скликання від 

10.09.2020 р. № 2123. (Про Почесного громадянина міста). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

8.  (проєкт № 175 з доповненням) Про зміни до рішення ХLІ сесії міської ради VІІ 

скликання 14 листопада 2019 року № 1790. (Про структуру виконавчих органів 

апарату ради) 

СЛУХАЛИ: Макара О.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
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9.  (проєкт № 176) Про затвердження положень про структурні підрозділи 

Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Макара О.М. представила проєкт рішення. 

СЛУХАЛИ: Камінська О.А. повідомила присутніх про те, що на розгляд 

постійної комісії надійшов лист від заступника міського голови 13.05.2021 року 

б/н щодо розгляду Положення про управління охорони здоров’я та цивільного 

захисту населення Ужгородської міської ради. Наголосила, що згідно з поданим 

листом, відповідно до розпорядження міського голови 30.04.2021 року №216 

утворено робочу групу з метою обговорення та опрацювання пропозицій щодо 

Положення про управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення 

Ужгородської міської ради. Також, згідно з дорученням заступника міського 

голови Василя Гомоная 12.05.2021 року № 24 на управління правового 

забезпечення покладено перевірку відповідності пунктів проєкту Положення 

про управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення 

Ужгородської міської ради вимогам законодавству України. В свою чергу 

управлінням правового забезпечення здійснено опрацювання та надано 

пропозиції щодо внесення правок до вищевказаного Положення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії із наступними зауваженнями: 

1. Підтримати пропозиції управління правового забезпечення та 

внести наступні зміни до Положення про управління охорони здоров’я 

та цивільного захисту населення: 

- п.2.1.3 виключити, оскільки передбачено у розділі 3 Положення; 

- п.2.1.7 виключити; 

- п.3.1.2. викласти у такій редакції: «Організовує проведення 

конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу 

(установи, некомерційного підприємства) охорони здоров’я у 

порядку, передбаченому чинним законодавством України». 

- п.3.1.3. виключити; 

- п.3.1.4. викласти у такій редакції: «Вносить пропозиції щодо 

укладення та розірвання контрактів з керівниками закладів 

охорони здоров’я, які належать до комунальної власності у порядку 

визначеному законодавством, готує проєкти розпоряджень міського 

голови про призначення та звільнення керівників цих закладів» 

(об’єднання пунктів 3.1.4 та 3.1.5); 

- п.3.1.5 виключити;  

- п.3.1.6 викласти у такій редакції: «Здійснює контроль за 

ефективністю використання  та збереженням майна, що належить 

до комунальної власності територіальної громади міста, 

закріпленого за підвідомчими закладами в межах і в порядку 

визначених Статутом/Положенням цих закладів». 

- п.3.1.10 викласти у такій редакції: «Здійснює ведення обліку 

особових справ керівників медичних закладів та іншу, пов’язану з 

цим, кадрову роботу; 

- п.3.1.16 виключити; 
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- п.3.1.17 викласти у такій редакції: «Спільно з управлінням освіти 

організовує роботу з охорони здоров'я материнства і дитинства, 

бере участь в організації медичного обслуговування у навчальних 

закладах, що відносяться до комунальної власності територіальної 

громади міста, або передані їй» 

- п.3.1.21 без змін/ або викласти у такій редакції: «Готує проєкти 

рішень міської ради про затверження та внесення змін до статутів 

комунальних некомерційних підприємств у сфері охорони здоров’я, 

що належать до комунальної власності територіальної громади 

міста з урахуванням їх пропозицій (за наявності); 

- п.3.1.22 слово  «Державного» виключити; 

- п.3.1.34 викласти у такій редакції: «Подає пропозиції до 

Ужгородської міської ради про персональний та кількісний склад 

спостережних рад підпорядкованих управлінню комунальних 

некомерційних підприємств охорони здоров’я як наглядових 

органів, розробляє положення про спостережні ради». 

- п.4.1.1 перенести в Розділ 3 «Повноваження» та пронумерувати 

п.3.1.1. 

- п.4.1.3 виключити; 

- п.4.1.4 виключити;  

- п.4.1.5 виключити; 

- п.4.1.6  виключити; 

- п.4.1.8 викласти у такій редакції: «В установленому законодавством 

порядку створювати тендерний комітет»; 

- абз. 17 п.5.11. виключити слова «затверджує установчі документи» 

та викласти у такій редакції: «-оформляє передавальні акти 

підпорядкованих медичних закладів та підприємств охорони 

здоров’я; 

- абз.19 п.5.11 викласти у такій редакції: «-подає пропозиції міському 

голові про призначення на посади та звільнення з посад керівників 

закладів та підприємств охорони здоров’я міста шляхом підготовки 

відповідних розпоряджень»; 

- абз.20 п.5.11 викласти у такій редакції: «-подає пропозиції міському 

голові про надбавки, премії, доплати працівникам управління, 

керівникам медичних закладів та підприємств охорони здоров’я». 

- абз.24 п.5.11 викласти у такій редакції: «-виконує інші завдання, 

покладені на нього рішенням міської ради та її виконавчого 

комітету, розпорядженням міського голови, заступників міського 

голови, керуючого справами виконкому». 

2. Нумерацію пунктів Положення про управління охорони 

здоров’я та цивільного захисту населення Ужгородської міської ради 

привести у відповідність. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 
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"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

10.  (проєкт № 177) Про присвоєння скверу назви «Університетський». 

СЛУХАЛИ: Каліновська О. представила проєкт рішення. Повідомила, що до 

проєкту рішення поступило зауваження департаменту міського господарства, в 

якому зазначено, що у на виконання заходів Програми благоустрою на 2020 рік, 

виготовлено проєкт капітального ремонту скверу (Святої Тетяни) навпроти 

ректорату в межах вулиць Юрія Гойди – Томаша Масарика на пл. Народній, 

який отримав позитивний експертний звіт. З метою уникнення непорозумінь у 

фінансуванні заходів з бюджету Міністерства розвитку громад та територій 

України через Програму секторальної підтримки та місцевого бюджету 

департамент міського господарства пропонує залишити існуючу назву скверу. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зауваження департаменту міського господарства 

та відхилити проєкт рішення до завершення капітального ремонту скверу. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

11.  (проєкт № 178) Про внесення змін до детального плану території, обмеженої 

вулицями Собранецькою, Чеською та територією лісів (район вулиці 

Запорізькою). 

СЛУХАЛИ: Каліновська О. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

12.  (проєкт № 179) Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

13. (проєкт № 180) Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. 

14. (проєкт № 181) Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

15.   (проєкт № 182) Про затвердження та відмову у затвердженні проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

16. (проєкт № 183) Про надання згоди на складання технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

17. (проєкт № 184) Про затвердження технічної документації щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
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18. (проєкт № 185) Про поновлення дії договорів оренди земельних ділянок. 

19. (проєкт № 186) Про надання та відмову у наданні дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

20. (проєкт № 187) Про затвердження матеріалів актуалізації звіту про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення. 

21. (проєкт № 188) Про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення шляхом викупу.  

(Адамовський М.Г.) 

22. (проєкт № 189) Про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення шляхом викупу.  

(Дідичин В.П.) 

23. (проєкт № 190) Про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення шляхом викупу.  

(Малець Н.В.) 

24. (проєкт № 191) Про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення шляхом викупу.  

(Манзюк Н.В.) 

25. (проєкт № 192) Про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення шляхом викупу.  

(Садовнікова В.О.) 

26. (проєкт № 193) Про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «ЗАХІД ФІНАНС ГРУП») 

27. (проєкт № 194) Про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Сан Джусто Україна») 

28. (проєкт № 195) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

29. (проєкт № 196) Про укладання Договору суперфіцію земельної ділянки по вул. 

Собранецькій, 145. 

30. (проєкт № 197) Про надання дозволу на складання технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель міста. 

ВИРІШИЛИ: На розгляд сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

31.  (проєкт № 198) Про Програму висвітлення діяльності міської ради, її 

виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу у засобах масової 

інформації. 

СЛУХАЛИ: Кохан А.І. представила проєкт рішення. 

СЛУХАЛИ: Качур В.М. запропонував відправити проєкт рішення на 

доопрацювання в частині висвітлення діяльності депутатського корпусу у 

засобах масової інформації. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

32.  (проєкт № 199) Про Програму сприяння діяльності 3 стрілецького батальйону 

військової частини 3002 Національної гвардії України на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Вінярський С.О. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

33.  (проєкт № 200) Про надання згоди на організацію співробітництва 

територіальних громад. 

СЛУХАЛИ: Столярова І.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

34.  (проєкт № 201) Про прийняття коштів іншої субвенції з місцевого бюджету на 

2021 рік (Чопська територіальна громада). 

СЛУХАЛИ: Столярова І.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

35.  (проєкт № 202) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Келемец А.М. представила проєкт рішення. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. У Пункті 1.17 проєкту рішення надати допомогу в сумі 2000,00 грн. 

2. Доповнити проєкт рішення наступними пунктами: 

1.50. Гр. Крайняй Вікторії Богданівні, 1972 року народження, 

мешканці  м. Ужгород, вул. ********, (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків **********), особі з інвалідністю 3гр., з/д, 

на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.51. Гр. Мацко Наталії Іванівні, 1938 року народження, мешканці  м. 

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

платника податків ************), особі з інвалідністю 2гр., з/з, на 

лікування у сумі 5000,00 грн.; 

1.52. Гр. Повханич Олені Михайлівні, 1970 року народження, 

мешканці  м. Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***********), особі з 

інвалідністю 3гр., з/д,  на лікування у сумі 2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

36.  (проєкт № 203) Про зміни до Програми додаткових гарантій соціального 

захисту громадян на 2020 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Келемец А.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. Преамбулу проєкту рішення викласти в новій редакції: 

«Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 19 Закону України «Про 

державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» та рішення 

виконавчого комітету Ужгородської міської ради № 86 від 24.02.2021 року 

«Про затвердження переліку ритуальних послуг», 

2. В Пункті 1 проєкту рішення вилучити внесення змін у додаток 4. 

3. Підтримати проєкт рішення в частині фінансування завдання 4 

«Компенсації за організацію ритуальних послуг для поховання певних 

категорій осіб, перевезення тіл померлих», збільшивши загальний обсяг 

фінансування на ці цілі до 220,00 тис. грн. у 2021 році та 230,00 тис.грн. у 

2022 році та привести додатки Програми у відповідність до зазначених 

вище змін. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 
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Рішення прийнято. 

37.  (проєкт № 204) Про зміни до Програми інформатизації діяльності 

Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Келемец А.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

38.  (проєкт № 205 з доповненням) Про доповнення до рішення LІІ сесії міської 

ради VІІ скликання 15.10.2020 року № 2145. (Річний план з підготовки 

регуляторних актів) 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

39.  (проєкт № 206 з доповненням) Про зміни та доповнення до рішення ХVІІ сесії 

міської ради VІІ скликання 09.11.2017 року № 797. (Програма сприяння 

виконанню рішень судів) 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

40.  (проєкт № 207) Про зміни до Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 
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"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася із рекомендацією. 

41.  (проєкт № 208) Про зміни до Програми охорони навколишнього природного 

середовища міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася із рекомендацією. 

42.  (проєкт № 209 з доповненнями) Про зміни до Програми благоустрою міста 

Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 У Додатку 12 до Програми, у завданні «Капітальний ремонт міських 

шляхів» об’єкт «вул. Ужанська» викласти в редакції «вул. 

Малоужанська». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

43.  (проєкт № 210) Про внесення змін до статутного капіталу КП «Водоканал м. 

Ужгород». 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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. 

44. (проєкт № 211) Про зміни до Програми розвитку туризму та формування 

позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. представив проєкт рішення. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

45.  (проєкт № 212 з доповненням) Про зміни до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгород на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

46.  (проект № 213) Про зміни до рішення міської ради 02.02.2021 № 79 «Про 

надання пільги». 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 1; 

"ПРОТИ"- 1; 

"УТРИМАВСЯ"- 4; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася із рекомендацією. 

47.  (проєкт № 214 з доповненням 1,2) Про зміни до бюджету Ужгородської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 Об’єкт «вул. Ужанська» привести у відповідність до внесених змін до 

Програми благоустрою міста на Ужгород на 2018-2022 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
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48.  (проєкт № 215) Про зміни до рішення ХХХVІ сесії міської ради VІІ скликання 

30.05.2019 року № 1583. (Про Програму хоспісної та паліативної допомоги) 

СЛУХАЛИ: Столярова І.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії              Олена КАМІНСЬКА 

 

 

 

 

Секретар комісії       Ярослав ГЛАГОЛА 


