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ПРОТОКОЛ № 37 
засідання  постійної  комісії з питань освіти, культури,  охорони 

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

міжконфесійних відносин та туризму 
 

від 16.04.2019 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

         ВІДСУТНІ: 

Камінська Олена Анатоліївна - голова комісії. 

Кулін Золтан Золтанович - заступник голови комісії. 

Ломага Юрій Юрійович – член комісії. 

Горват Мирослав Васильович; 

Ігнат Олександр Володимирович - секретар комісії. 

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; 

Біксей А.Б. – директор департаменту праці та соціального 

захисту населення; 

Бобик П.І. – начальник відділу транспорту, державних 

закупівель та зв’язку; 

Гибало Л.В. – начальник управління Державної 

казначейської служби України у м. Ужгороді 

Закарпатської області; 

Зима І.В. – начальник відділу оборонної та мобілізаційної 

роботи; 

Логвінов П.В. – начальник управління економічного 

розвитку міста; 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Боршовський О.І. – начальник управління містобудування 

та архітектури; 

Решетар В.В. – начальник управління охорони здоров’я; 

Щербанич С.І. – начальник відділу економічного 

розвитку, аналізу та стратегічного планування управління 

економічного розвитку міста; 

Готра В.В. –  депутата міської ради. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Обговорення проектів рішень другого пленарного засідання чергової 

ХХХV сесії Ужгородської міської  ради VІI скликання 

 

1. (проект № 1522) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим    

     мешканцям міста. 
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СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. У Пункті 1.24. проекту рішення збільшити суму до 10000,00 грн. 

2. Доповнити проект рішення наступним пунктом: 

«1.43 Гр. Балог Кларі Йосипівні, 1966 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***********, матері-героїні (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***********), на вирішення соціально-

побутових питань  у сумі 2000,00 грн.». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

2.  (проект № 1523) Про зміни до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ 

скликання 28.02.2019 № 1457. (Програма приватизації). 

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. 

3.  (проект №1524 з доповненням ) Про зміни до Програми благоустрою 

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. 

4.  (проект № 1525) Звіт про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста за 2018 рік. 

СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. представив 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. 

5.  (проект № 1526 з доповненням) Про зміни до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Логвінов П.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 № 1527 з доповненням) Про зміни до бюджету міста Ужгород на 

2019 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. 

7.  (проект № 1528) Про створення Комунального некомерційного 

підприємства «Ужгородська міська поліклініка» Ужгородської міської 

ради. 

8. (проект № 1529) Про створення Комунального некомерційного 

підприємства «Ужгородський міський пологовий будинок» Ужгородської 

міської ради. 

9. (проект № 1530) Про створення Комунального некомерційного 

підприємства «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» 

Ужгородської міської ради. 

10. (проект № 1531) Про створення Комунального некомерційного 

підприємства «Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської 

ради. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проекти рішень.  

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. 
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11. (проект № 1532) Про внесення змін до переліку вулиць, провулків та 

площ міста. 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення.  

СЛУХАЛИ: Кулін З.З. наголосив, що проектом рішення пропонується 

вилучення з упорядкованого переліку вулиць, провулків та площ міста ряду 

вулиць, особи в честь яких названо відповідні вулиці залишили значний вклад в 

історії міста. У зв’язку із цим, запропонував доручити управлінню 

містобудування та архітектури залишити в запасі назви вилучених проектом 

рішень вулиць для найменування ними нових вулиць в майбутньому.  

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури 

залишити в запасі назви вилучених проектом рішень вулиць для 

найменування ними нових вулиць в майбутньому. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

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 № 1533) Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки комунальної власності, яка підлягає продажу на 

земельних торгах у формі аукціону. 

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. 

13.  (проект № 1534) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок управлінню освіти Ужгородської міської 

ради. 

14. (проект № 1535) Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

15. (проект № 1536 з доповненням) Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

16. (проект № 1537 з доповненням) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 
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17. (проект № 1538 з доповненням) Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

18. (проект № 1539 з доповненням) Про надання згоди на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

19. (проект № 1540 з доповненням) Про затвердження технічної документації 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

20. (проект № 1541 з доповненням) Про поновлення та припинення дії 

договорів оренди земельних ділянок. 

21. (проект № 1542 з доповненням) Про надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

22. (проект № 1543 ) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Адамовський М.Г.) 

23. (проект № 1544) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Андріїва В.М.-В.) 

24. (проект № 1545) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Брензович Я.І.) 

25. (проект № 1546) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Гижа Н.І.) 

26. (проект № 1547) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Ігнат В.М.) 

27. (проект № 1548) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 

(Ковальська І.А.) 

28. (проект № 1549) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Курах І.А.) 

29. (проект № 1550) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Мелкумян А.С.) 

30. (проект № 1551) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Покорба М.М.) 

31. (проект № 1552) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Завод «Конвектор») 

32. (проект № 1553) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Завод «Конвектор») 

33. (проект № 1554 з доповненням) Про зміни та скасування рішень міської 

ради.  



6 
 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив 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. 

34.  (проект № 1555) Про Програму покращення матеріально – технічного 

забезпечення ГУНП в Закарпатській області, у тому числі поліпшення 

житлових умов працівників поліції на території міста Ужгород на 2019 

рік. 

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 № 1556) Про Програму з розробки плану реалізації Стратегії 

розвитку міста «Ужгород – 2030» на 2019 – 2021 р.р.» 

СЛУХАЛИ: Логвінов П.В., Щербанич С.І.  представили 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. 

36.  (проект № 1557) Про зміни до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ 

скликання 28 лютого 2019 року № 1431». 

СЛУХАЛИ: Зима І.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 № 1558) Про надання пільги. (об’єкти нежитлової 

нерухомості). 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  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. 

38.  (проект № 1559) Про надання комунальному підприємству 

«Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради 

дозволу на придбання рухомого складу на умовах фінансового лізингу. 

СЛУХАЛИ: Бобик П.І. представив проект рішення. Зазначив, що за 

результатами проведеного конкурсу про відбір банківської установи для 

укладання договору фінансового лізингу на закупку 10 міських автобусів з 

низьким рівнем підлоги та пасажиромісткістю не менше 100 осіб переможцем 

став ПАТ АБ «Укргазбанк» з відсотковою ставкою за користування лізингом не 

більше 19 % річних в гривнях. У зв’язку із цим вказав за необхідне внести до 

поданого проекту рішення наступні зауваження: 

Викласти пункт 2.2 у наступній редакції: 

«2.2.Укласти договір фінансового лізингу з ПАТ АБ «Укргазбанк» на умовах, 

визначених за результатами конкурсу про вибір банківської установи для 

укладання договору фінансового лізингу, який проведено на умовах і в порядку 

встановлених виконкомом: 

     2.2.1. Відсоткова ставка за користування лізингом – не більше 19 % річних у 

гривнях. 

     2.2.2. Строк лізингу – 36 місяців від дати, визначеної у договорі. 

     2.2.3. Вартість предмету лізингу – не більше 52 млн. грн. 

     2.2.4. Термін поставки автобусів – до 31.08.2019». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Викласти пункт 2.2 у наступній редакції: 

«2.2.Укласти договір фінансового лізингу з ПАТ АБ «Укргазбанк» на 

умовах, визначених за результатами конкурсу про вибір банківської 

установи для укладання договору фінансового лізингу, який проведено на 

умовах і в порядку встановлених виконкомом: 

     2.2.1. Відсоткова ставка за користування лізингом – не більше 19 % 

річних у гривнях. 

     2.2.2. Строк лізингу – 36 місяців від дати, визначеної у договорі. 

     2.2.3. Вартість предмету лізингу – не більше 52 млн. грн. 

     2.2.4. Термін поставки автобусів – до 31.08.2019». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

39.  (проект № 1560) Про зміни до Програми співпраці Ужгородської міської 

ради та управління Державної казначейської служби України у м. 
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бюджетних коштів на 2018 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Гибало Л.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. 

40. (проект № 1561) Про зміни до персонального складу постійних комісій. 

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 


