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ПРОТОКОЛ № 45 

 
засідання  постійної  комісії з питань освіти, культури,  охорони 

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

міжконфесійних відносин та туризму 
 

від 03.02.2020 р.          м. Ужгород 

 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

         

        

         ВІДСУТНІ: 

Камінська Олена Анатоліївна - голова комісії. 

Ігнат Олександр Володимирович - секретар комісії. 

Горват Мирослав Васильович; 

Ломага Юрій Юрійович; 

Риба Андрій Юлійович  

Росада Іван Михайлович – члени комісії. 

Кулін Золтан Золтанович - заступник голови комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Пекар В.І. – начальник управління правового 

забезпечення; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики; 

Яцків О.І. – заступник директора департаменту міського 

господарства; 

Полтавцева Т.В.  – начальник управління майном міста 

департаменту міського господарства; 

Гибало Л.В. – начальник УДКСУ у м. Ужгороді; 

Лавренко О. – т.в.о. начальника 1 ДПРЗ УДСНС України 

в Закарпатській області; 

Дмітрієв С.В. –  начальник відділу цивільного захисту 

населення; 

Логвінов П.В. – начальник управління економічного 

розвитку міста; 

Білас В.В. – начальник відділу міжнародного 

співробітництва управління міжнародного 

співробітництва та інновацій; 

Куцик В. М. – головний спеціаліст служби персоналу та 

спец роботи; 

Говалло С.О. – начальник відділу забезпечення системи 

відео спостереження; 

Євдокименко М.А. – головний спеціаліст відділу 

запобігання і протидії корупції та взаємодії з 

правоохоронними органами; 

Чобаль В.П. – заступник начальника ДУ «Закарпатська 

УВП № 9»; 
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Білонка В.І. – депутат міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Обговорення проєктів рішень засідання чергової ХLІV сесії 

Ужгородської міської  ради VІI скликання. 

 

1. (проєкт № 1935) Про реалізацію проекту міжнародної технічної 

допомоги «Розвиток транскордонної культури: відреставровані театри 

міст Сату – Маре та Ужгород». 

СЛУХАЛИ: Білас В.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. 

2.  (проєкт № 1936 з доповненням ) Про затвердження списку присяжних. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проєкт рішення. Інформував членів 

постійної комісії проте, що до міської ради надійшла заява гр. Бабець Л.М. 

щодо виключення її із списку претендентів на посаду присяжної 

Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. Вилучити зі списку присяжних у доповненні до проєкту рішення гр. 

Бабець Лесю Миронівну. 

2. У Пункті 1 проєкту рішення кількість присяжних читати як 26 осіб. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

3.  (проєкт № 1937 з доповненням) Про доповнення до рішення ХLІІ сесії 

міської ради VІІ скликання 12.12.2019 року № 1796. (План підготовки 

проектів регуляторних актів) 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 
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"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

4.  (проєкт № 1938) Про зміни та доповнення до рішення ХVІІ сесії міської 

ради VІІ скликання 09.11.2017 № 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" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

5.  (проєкт № 1939) Про виконання судового рішення.  

СЛУХАЛИ: Пекар В.І. 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. 

6.  (проєкт № 1940 з доповненням) Про зміни до рішення ХLІ сесії міської 

ради VІІ скликання 14 листопада 2019 року № 1790. (структура апарату 

ради та виконкому) 

СЛУХАЛИ: Куцик В.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. 

7.  (проєкт № 1941) Про зміни до Програми співпраці Ужгородської міської 

ради та управління Державної казначейської служби України у м. 

Ужгороді Закарпатської області в сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів на 2018 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Гибало Л.В. представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

8.  (проєкт № 1942) Про зміни до комплексної Програми профілактики та 

протидії злочинності в місті Ужгород на 2017 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Євдокименко М.А. 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. 

9.  (проєкт № 1943) Про зміни до Програми підтримки підрозділів УСБУ в 

Закарпатській області на 2018 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Євдокименко М.А. 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. 

10.  (проєкт № 1944) Про Програму надання матеріально – технічної 

допомоги 1 держаному пожежно – рятувальному загону Управління 

ДСНС України у Закарпатській області на 2020 рік. 

СЛУХАЛИ: Лавренко О. 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. 

11.  (проєкт № 1945) Про Програму підтримки Державної установи 

«Закарпатська установа виконання покарань (№9) на 2020 рік. 

СЛУХАЛИ: Чобаль В.П. представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

12.  (проєкт № 1946) Про Програму розвитку та удосконалення цивільного 

захисту у м. Ужгород на 2020 – 2024 роки. 

СЛУХАЛИ: Дмітрієв С.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. 

13.  (проєкт № 1947) Про зміни до рішення ХХVІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 11.10.18 № 1262. (Програма «Безпечне місто») 

СЛУХАЛИ: Говалло С.О.  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. 

14.  (проєкт № 1948) Про зміни та доповнення до Програми зайнятості 

населення на період до 2020 року. 

СЛУХАЛИ: Горват М.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. 

15.  (проєкт № 1949) Про міську Програму забезпечення житлом ветеранів 

війни в Афганістані та членів їх сімей на 2020 – 2024 роки. 

СЛУХАЛИ: Горват М.В.  представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

16.  (проєкт № 1950) Про зміни до Програми реконструкції та капітального 

ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017 – 2020 

роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  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. 

17.  (проєкт № 1951 з доповненням 1,2) Про зміни до Програми капітального 

ремонту житлового фонду у м. м. 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" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

18. (проєкт № 1952 з доповненням 1,2) 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. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

19. (проєкт №     ) 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: 
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"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято 

20.  (проєкт № 1953) Про збільшення розміру статутного капіталу КП 

«Водоканал м. Ужгорода» Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  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 

21.  (проєкт № 1954) Про збільшення розміру статутного капіталу 

комунального підприємства «Ужгородський муніципальний транспорт» 

Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  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 

22. (проєкт № 1955) Про зміни до Програми розвитку туризму та 

формування позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018 – 

2022 роки. 

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 

23.  (проєкт № 1956 з доповненням) Про зміни до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2020 рік. 

СЛУХАЛИ: Логвінов П.В.  представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято 

24.  (проєкт № 1957) Про надання пільг. (комунальні підприємства сфери 

охорони здоров’я) 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 Звільнити від сплати податку з 01.03.2020 року. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято 

25.  (проєкт № 1958) Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік. 

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 

26.  (проєкт № 1959 з доповненням) Про перелік об’єктів комунальної 

власності, які підлягають приватизації у 2020 році. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 Голосування проводити по кожному об’єкту окремо. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято 

27.  (проєкт № 1960) Про безоплатну передачу майна комунальної власності. 

(вул. Українська, 81а) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В  представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 1; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято 

28.  (проєкт № 1961) Про передачу приміщення у користування та 

встановлення орендної плати. (вул. Другетів, 72) 

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 

29.  (проєкт № 1962) Про передачу об’єкта.  (каналізаційний колектор) 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  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 

30.  (проєкт № 1963) Про розмір орендної плати. (Спортивний клуб «Танаї») 

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 

31.  (проєкт № 1964) Про розмір орендної плати. (БФ «Сім’я Христа») 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 
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Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято 

32.  (проєкт № 1965) Про затвердження типової форми контракту з 

керівником комунального підприємства. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  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 

33.  (проєкт № 1966) Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

34. (проєкт № 1967) Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

35. (проєкт № 1968) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

36. (проєкт № 1969) Про надання згоди на складання технічної документації 

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

37. (проєкт № 1970) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

38. (проєкт № 1971) Про поновлення та припинення дії договорів оренди 

земельних ділянок. 

39. (проєкт № 1972) Про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

40. (проєкт № 1973) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Шігімага В.Б.) 

41. (проєкт № 1974) Про затвердження матеріалів актуалізації звітів про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення шляхом викупу. 

42. (проєкт № 1975) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

43. (проєкт № 1976) Про заборону передачі під забудову земельних ділянок 

по вул. Замкові Сходи, 4 та вул. Олександра Довженка, 5. 

44. Про пункт 1.36 рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ скликання від 

24.12.2019 № 1852 «Про затвердження технічної документації щодо 

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

45. Про пункт 1.41 рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ скликання від 

24.12.2019 № 1852 «Про затвердження технічної документації щодо 

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

46. Про рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ скликання від 24.12.2019 № 1866 

«Про визнання рішення міської ради 23.12.2015 р. № 71 таким, що 

втратило чинність». 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати на розгляд 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       Олександр ІГНАТ 


