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ПРОТОКОЛ № 36 
засідання  постійної  комісії з питань освіти, культури,  охорони 

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

міжконфесійних відносин та туризму 
 

від 26.03.2019 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

         ВІДСУТНІ: 

Камінська Олена Анатоліївна - голова комісії. 

Кулін Золтан Золтанович - заступник голови комісії. 

Ігнат Олександр Володимирович - секретар комісії. 

Ломага Юрій Юрійович – член комісії. 

Горват Мирослав Васильович; 

Риба Андрій Юлійович; 

Росада Іван Михайлович – члени комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики; 

Яцків О.І. – заступник директора департаменту міського 

господарства; 

Пекар В.І. – начальник управління правового 

забезпечення; 

Воловар М.В. – начальник служби персоналу та спец 

роботи; 

Воловар Р.І. – заступник начальника відділу молоді і 

спорту управління у справах культури, молоді і спорту; 

Біксей А.Б. – директор департаменту праці та соціального 

захисту населення; 

Олексіюк С.М. – директор Ужгородського міського 

центру зайнятості; 

Тарахонич В.Ю. – начальник управління міжнародного 

співробітництва та інновацій; 

 депутат 

Тищук І. – військовий комісар Ужгородського ОМВК; 

Романчук С.Г. – начальник аварійно-рятувальної частини 

аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС 

України в Закарпатській області; 

Щадей В.І. – депутат міської ради; 

Марголич С.С. – помічник-консультант депутата міської 

ради Ігната О.В. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Обговорення проектів рішень чергової ХХХV сесії Ужгородської міської  

ради VІI скликання 
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1. (проект № 1504) Про Програму «Молодь міста Ужгород» на 2019 – 2021 

роки». 

СЛУХАЛИ: Воловар Р.І. представив проект рішення.  

СЛУХАЛИ: Ігнат О.В. проінформував присутніх щодо засідання молодіжної 

ради, за результатами якої запропонував запропонував членам комісії 

підтримати наступні зауваження до проекту рішення: 

1. У Пункті 4 додатку 4 до Програми «Напрями діяльності та заходи щодо 

реалізації Програми «Молодь міста Ужгород» на 2019-2021 роки» 

збільшити фінансування на 2019 рік - на10 тис. грн., 2020 рік – на 15 

тис.грн., 2021 рік – на 20 тис.грн. 

2. У Пункті 8 додатку 4 до Програми «Напрями діяльності та заходи щодо 

реалізації Програми «Молодь міста Ужгород» на 2019-2021 роки» 

збільшити фінансування на 2020 рік – на 10 тис.грн., 2021 рік - на 20 

тис.грн. 

3. Доповнити додаток 4 до Програми пунктом 9 наступного змісту: 

«9. Проведення конкурсу молодіжних ініціатив відповідно до Положення 

затвердженого виконавчим комітетом Ужгородської міської ради з 

обсягами фінансування на 2019 рік – 100 тис.грн., 2020 рік – 150 тис.грн., 

на 2021 рік – 200 тис.грн. 

4. Загальний обсяг фінансування Програми викласти у новій редакції:  

«На 2019 рік – 310 тис.грн., на 2020 рік – 425 тис.грн., на 2021 рік – 540 тис. 

грн. Всього: 1,275 тис. грн.». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. У Пункті 4 додатку 4 до Програми «Напрями діяльності та заходи 

щодо реалізації Програми «Молодь міста Ужгород» на 2019-2021 

роки» збільшити фінансування на 2019 рік - на10 тис. грн., 2020 рік – 

на 15 тис.грн., 2021 рік – на 20 тис.грн. 

2. У Пункті 8 додатку 4 до Програми «Напрями діяльності та заходи 

щодо реалізації Програми «Молодь міста Ужгород» на 2019-2021 

роки» збільшити фінансування на 2020 рік – на 10 тис.грн., 2021 рік - 

на 20 тис.грн. 

3. Доповнити додаток 4 до Програми пунктом 9 наступного змісту: 

«9. Проведення конкурсу молодіжних ініціатив відповідно до 

Положення затвердженого виконавчим комітетом Ужгородської 

міської ради з обсягами фінансування на 2019 рік – 100 тис.грн., 2020 

рік – 150 тис.грн., на 2021 рік – 200 тис.грн. 

4. Загальний обсяг фінансування Програми викласти у новій редакції:  

«На 2019 рік – 310 тис.грн., на 2020 рік – 425 тис.грн., на 2021 рік – 540 тис. 

грн. Всього: 1,275 тис. грн.». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 



3 
 

Рішення прийнято. 

2.  (проект № 1505) Про Програму матеріально – технічного забезпечення 

підрозділів територіальної оборони на 2019 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Тищук 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. 

3.  (проект № 1506) Про Програму підтримки Аварійно – рятувального 

загону спеціального призначення УДСНС України у Закарпатській 

області на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Романчук С.Г. 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. 

4.  (проект № 1507) Про зміни та доповнення до Програми зайнятості 

населення на період до 2020 року. 

СЛУХАЛИ: Олексіюк С.М. 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 № 1508) Про зміни до Програми розвитку транскордонного 

співробітництва та підтримки імплементації проектів міжнародної 

технічної допомоги в м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Тарахонич В.Ю. 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. 

6.  (проект № 1509) Про зміни до Програми відпочинку та оздоровлення 

дітей на 2017 – 2019 роки. 

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. 

7.  (проект № 1510) Про зміни та доповнення до рішення міської ради 

18.01.2019 № 1395 «Про розмір орендної плати». 

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. 

8.  (проект № 1511) Про зміни до Програми охорони навколишнього 

природного середовища міста Ужгород 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" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

9.  (проект № 1512) Про збільшення розміру статутного капіталу 

комунального підприємства «Водоканал м. Ужгорода». 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. 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. 
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Рішення прийнято. 

10.  (проект № 1513) Про списання основних засобів КП «Лікарняна аптека». 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. 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 № 1514) Про передачу приміщень у безоплатне користування. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. 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. 

12.  (проект № 1515) Про зміни до рішення міської ради 10.07.2018 № 1151 

«Про місцеві податки та збори». 

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. 

13.  (проект № 1516) Про надання пільг. 

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. 

14.  (проект № 1517) Про зміни і доповнення до Положення про залучення 

коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно – 

транспортної та соціальної інфраструктури міста. 
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СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення. Зауважив, що при проекті 

рішення відсутній експертний висновок профільної постійної комісії. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відправити проект рішення на до вивчення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

15.  (проект № 1518 з доповненням) Про доповнення до рішення ХХХ сесії 

міської ради VІІ скликання 13.12.2018 року № 1319. (Про проекти 

регуляторних актів міської ради) 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив 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. 

16.  (проект № 1519 з доповненням) Про зміни до рішення ХХХ сесії міської 

ради VІІ скликання 13 грудня 2018 року № 1367. (Структура виконкому 

міської ради) 

СЛУХАЛИ: Воловар М.В. представила проект рішення. Запропонувала членам 

комісії підтримати зауваження постійної комісії з питань комунальної 

власності, ремонту житлового фонду, благоустрою міських шляхів та 

внутрішньо-квартальних територій в частині виведення зі складу управління 

правового забезпечення 2 одиниць та введення 2 одиниць до складу 

департаменту міського господарства. 

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. 

17.  (проект № 1520) Про перейменування вулиць. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення 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. 

18.  (проект № 1521) Про виконання судового рішення. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив 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. 

 

Голова комісії       О. КАМІНСЬКА 

 

 

 

Секретар комісії        О. ІГНАТ 


