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ПРОТОКОЛ № 49 

 
засідання  постійної  комісії з питань освіти, культури,  охорони 

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

міжконфесійних відносин та туризму 
 

від 13.10.2020 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

         ВІДСУТНІ: 

Камінська Олена Анатоліївна - голова комісії. 

Кулін Золтан Золтанович - заступник голови комісії. 

Ігнат Олександр Володимирович - секретар комісії. 

Риба Андрій Юлійович – член комісії. 

Росада Іван Михайлович;  

Горват Мирослав Васильович; 

Ломага Юрій Юрійович – члени комісії. 

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

політики; 

Турянчик О.О. – начальник управління житлово-

комунального господарства департаменту міського 

господарства; 

Полтавцева Т.В.  – начальник управління майном міста 

департаменту міського господарства; 

Логвінов П.В. – начальник управління економічного 

розвитку міста; 

Зотова О.С. – начальник відділу ДАБК; 

Пуківська М.І. – заступник начальника управління освіти; 

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

Пекар В.І. – начальник управління правового 

забезпечення; 

Біксей А.Б. – директор департаменту праці та соціального 

захисту населення; 

Сідун Л.М. – заступник начальника служби персоналу та 

спец роботи; 

Чепкий О.О.  ̶  начальник відділу землекористування; 

Каліновська О.  ̶  заступник начальника управління 

містобудування та архітектури; 

Просяник С.Б.  ̶  головний спеціаліст відділу оборонної та 

мобілізаційної роботи; 

Варцаба С.В.  ̶  депутат міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Обговорення проєктів рішень засідання чергової LІІ сесії Ужгородської 

міської  ради VІI скликання. 
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1. (проєкт № 3129) Про створення системи зберігання і використання 

геопросторових даних на території міста Ужгород. 

СЛУХАЛИ: Зотова О.С. представила проєкт рішення. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І. повідомив, що в управлінні правового забезпечення 

наявне зауваження до проєкту рішення, оскільки проєкт рішення проектом 

регуляторного акту і потребує дотримання норм оприлюднення проектів 

регуляторних актів. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відправити проєкт рішення на 

доопрацювання. Повернутися до розгляду проєкту рішення після 

дотримання норм оприлюднення проектів регуляторних актів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

2.  (проєкт № 3130) Про Програму комплексного забезпечення 

містобудівною документацією міста Ужгород на 2020 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Каліновська О. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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.  (проєкт № 3131) Про проєкти регуляторних актів міської ради та 

виконавчого комітету на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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.  (проєкт № 3132) Про доповнення до рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 12.12.2019 року № 1796. (План діяльності міської ради з 

підготовки регуляторних актів) 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 
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Доповнити план діяльності міської ради та виконавчого комітету з 

підготовки регуляторних актів на 2020 рік наступним проєктом 

регуляторного акту: 

«Про створення системи зберігання і використання геопросторових даних 

на території міста Ужгород». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

5.  (проєкт № 3133) Про визнання рішення таким, що втратило чинність. 

(Про проведення повторного конкурсу) 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зауваження постійної комісії з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної 

політики та рекомендувати проєкт рішення 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. 

6.  (проєкт № 3134) Про створення комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Ужгородської міської 

ради. 

СЛУХАЛИ: Пуківська М.І. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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.  (проєкт № 3135) Про Положення про конкурси на посади керівників та 

педагогічних працівників КУ «ЦПРПП» і КУ «ІРЦ № 1». 

СЛУХАЛИ: Пуківська М.І. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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. 

8.  (проєкт № 3136) Про затвердження Статуту комунальної установи 

«Інклюзивно – ресурсний центр № 1» Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Пуківська М.І. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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.  (проєкт № 3137) Про Положення про управління освіти. 

СЛУХАЛИ: Пуківська М.І. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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. 

10.  (проєкт № 3138) Про зміни та доповнення до Програми фінансування 

видатків на житлово – комунальні послуги Почесним громадянам 

м.Ужгород на 2020 рік. 

СЛУХАЛИ: Камінська О.А. повідомила про наявність конфлікту інтересів у 

вказаних проектах рішень, тому приймати участь у обговоренні та голосуванні 

вона не буде. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

11.  (проєкт № 3139) Про зміни та доповнення до Програми фінансування 

видатків на житлово – комунальні послуги Почесним громадянам м. 

Ужгород на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Камінська О.А. повідомила про наявність конфлікту інтересів у 

вказаних проектах рішень, тому приймати участь у обговоренні та голосуванні 

вона не буде. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проєкт рішення. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

12.  (проєкт № 3140) Про надання дозволу на списання основних засобів 

департаменту праці та соціального захисту населення Ужгородської 

міської ради. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представивпроєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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.  (проєкт № 3141 з доповненням) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 В пункті 1.70 проєкту рішення збільшити суму грошової допомоги до 

10,0 тис. грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

14.  (проєкт № 3142) Про Програму мобілізаційної підготовки м. Ужгород на 

2021 рік. (ДСК) 

СЛУХАЛИ: Просяник С.Б. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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. 
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15.  (проєкт № 3143) Про Програму надання матеріально – технічної 

допомоги Ужгородському зональному відділу Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України на 2021 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Просяник С.Б. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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. 

16.  (проєкт № 3144) Про Програму надання шефської допомоги військовим 

частинам розташованим на території міста на 2021 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Просяник С.Б. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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.  (проєкт № 3145) Про Програму підтримки військовослужбовців 

військової служби за контрактом, які укладуть контракт у 2021 році. 

СЛУХАЛИ: Просяник С.Б. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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. 

18.  (проєкт № 3146) Про зміни до рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 12.12.2019 № 1804. (Програма інформатизації) 

СЛУХАЛИ: Турянчик О.О. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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. 
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19.  (проєкт № 3147) Про Програму приватизації об’єктів комунальної 

власності на 2021 – 2023 роки. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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. 

20.  (проєкт № 3148) Про комплексну Програму відновлення історичного 

центру м. Ужгорода на 2021 – 2023 роки. 

СЛУХАЛИ: Турянчик О.О.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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. 

21.  (проєкт № 3149) Про Програму реконструкції та капітального ремонту 

мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2021 – 2023 роки. 

СЛУХАЛИ: Турянчик О.О. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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. 

22.  (проєкт № 3150 з доповненням) Про зміни до Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Турянчик О.О. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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. 

23.  (проєкт № 3151) Про зміни до Програми капітального ремонту 

житлового фонду у м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 
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СЛУХАЛИ: Турянчик О.О.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. Доручити департаменту міського господарства при формуванні 

об’єктів капітального ремонту житлового фонду міста на 2021 рік 

включити до переліку об’єкт капітального ремонту ліфтів за адресою вул. 

Льва Толстого,46. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

24.  (проєкт № 3152) Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 

2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Турянчик О.О. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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. 

25. (проєкт № 3153) 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. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

26.  (проєкт № 3154) Про здійснення місцевих запозичень до бюджету міста 

Ужгород у 2020 році. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати зняти з розгляду проєкт рішення у зв’язку із 

закінченням бюджетного року. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
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27.  (проєкт № 3155) Про надання пільги. (Товариство Червоного Хреста) 

СЛУХАЛИ: ГахЛ.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичним зауваженнями:  

 Встановити пільгу з 01.11.2020 року. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася із зауваженнями. 

28.  (проєкт № 3156) 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" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

29.  (проєкт № 3157) Про Положення про преміювання, виплату надбавок та 

надання матеріальної допомоги. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати зняти з розгляду проєкт рішення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

30.  (проєкт № 3158) Про визнання таким, що втратило чинність рішення 

ХLVІ сесії міської ради VІІ скликання 09 квітня 2020 р. № 1925. (Про 

звільнення від користування комунальним майном) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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. 

31.  (проєкт № 3159) Про зміни до рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 12.12.2019 року № 1812. (Про передачу об’єктів) 

СЛУХАЛИ: Турянчик О.О. представила проєкт рішення. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати зауваження постійної комісії з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної 

політики та відхилити проєкт рішення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

32.  (проєкт № 3160) Про затвердження тимчасової форми примірного 

договору оренди комунального майна. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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. 

33.  (проєкт № 3161) Про додатковий перелік підприємств, установ, 

організацій, які надають населенню соціально важливі послуги. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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. 

34.  (проєкт № 3162) Про збільшення розміру статутного капіталу КП 

«Водоканал м. Ужгорода». 

СЛУХАЛИ: Турянчик О.О. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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. 

35.  (проєкт № 3163) Про реорганізацію КП «Стадіон «Авангард». 

СЛУХАЛИ: Турянчик О.О. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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. 

36.  (проєкт № 3164) Про дозвіл на списання основних засобів. (КП «Уж – 

Фест») 

СЛУХАЛИ: Турянчик О.О. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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.  (проєкт № 3165) Про доповнення до рішення ХLІV сесії міської ради VІІ 

скликання 13 лютого 2020 року № 1870. (вул. Гранітна, 12а) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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. 

38.  (проєкт № 3166) Про доповнення до рішення ХLІV сесії міської ради VІІ 

скликання 13 лютого 2020 року № 1870. (вул. Минайська, 25) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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. 

39.  (проєкт № 3167) Про передачу спортивного майданчика. (ЗОШ № 2) 

СЛУХАЛИ: Пуківська М.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"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

40.  (проєкт № 3168) Про надання згоди на передачу ліній електропередач.  

СЛУХАЛИ: Турянчик О.О. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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. 

41.  (проєкт № 3169) Про передачу об’єктів. (КП «Водоканал м. Ужгорода») 

СЛУХАЛИ: Турянчик О.О. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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. 

42.  (проєкт № 3170) Про зміни до рішення ХLІ сесії міської ради VІІ 

скликання 14 листопада 2019 року № 1790, 1791. (Структура апарату 

виконкому міської ради) 

СЛУХАЛИ: Сідун Л.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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. 

43.  (проєкт № 3171) Про затвердження детального плану території. 

44. (проєкт № 3172) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Федора Достоєвського, Олександра Богомольця, 

Тиводара Легоцького, Марії Заньковецької. 

45. (проєкт № 3173) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Марії Заньковецької, Володимира Погорєлова, 

Олександра Богомольця та Федора Достоєвського. 

46. (проєкт № 3174) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Капушанською, Льва Толстого, площею Богдана 

Хмельницького та проспектом Свободи. 
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47. (проєкт № 3175)  Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Льва Толстого, площею Богдана Хмельницького, 

Київською набережною та провулком Мостовим. 

48. (проєкт № 3176) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої проспектом Свободи, територією автовокзалу, вулицями 

Залізничною, Дубовою, Василя Сурикова та Минайською. 

49. (проєкт № 3177) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Шумною, Підградською, Олександра Фединця, 

Панаса Мирного, Другетів, Устима Кармелюка, Іонакія Базиловича. 

СЛУХАЛИ: Каліновська О. представила проєкти рішень. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкти рішень до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

50.  (проєкт № 3178) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Закарпатською, Миколи Добролюбова, Івана 

Франка та Загорською. 

51. (проєкт № 3179) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Тараса Шевченка, Митною, Івана Франка, Миколи 

Добролюбова, Закарпатською, вулицею Князя Лаборця та вулицею Яна 

Гуса. 

52. (проєкт № 3180) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Собранецькою, Митною, Тараса Шевченка, 

Загорською та площею Князя Лаборця. 

СЛУХАЛИ: Каліновська О. представила проєкти рішень. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зауваження постійної комісії з питань 

регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури та 

рекомендувати проєкти рішень до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

53. (проєкт № 3181) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Підградською, Електрозаводською, Івана 

Панькевича, Івана Айвазовського, Другетів, Насипною та річкою Уж. 

54. (проєкт № 3182) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Орлиною, Кошицькою, Собранецькою, 

Керченською та територією житлового комплексу «5 Авеню». 

55. (проєкт № 3183) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицею Гранітною, колією та територією комунальних 

підприємств по вул. Гранітній, 14.  
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56. (проєкт № 3184) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Климента Тімірязєва, Міклоша Берчені, Криничною, 

Високою та межею міста. 

57. (проєкт № 3185) Про внесення змін у детальний план території, 

обмеженою вулицями Олександра Можайського, Минайською, 

Олександра Бородіна, Декабристів. 

58. (проєкт № 3186) Про внесення змін у детальний план території в районі 

вулиць Миколи Бобяка, Загорська. 

СЛУХАЛИ: Каліновська О. представила проєкти рішень. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкти рішень до розгляду на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

59. (проєкт № 3187) Про затвердження розрахунку розміру втрат 

сільськогосподарського виробництва. 

60. (проєкт № 3188) Про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

61. (проєкт № 3189) Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

62. (проєкт № 3190) Про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

63. (проєкт № 3191) Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

64. (проєкт № 3192) Про надання згоди на складання технічної документації 

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

65. (проєкт № 3193) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

66. (проєкт № 3194) Про поновлення дії договорів оренди земельних 

ділянок. 

67. (проєкт № 3195) Про надання дозволів га проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

68. (проєкт № 3196) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Авдєєв В.А.) 

69. (проєкт № 3197) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Кальницький 

А.Є.) 

70. (проєкт № 3198) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Ковач С.В.) 

71. (проєкт № 3199) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Молнар Т.Є.) 

72. (проєкт № 3200) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Шитьман 

Ю.М.) 
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73. (проєкт № 3201) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Янєв О.М.) 

74. (проєкт № 3202) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ГО 

«Ужгородська федерація боксу») 

75. (проєкт № 3203) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ 

«Демтрейд») 

76. (проєкт № 3204) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ «РІВО 

ТРЕЙД») 

77. (проєкт № 3205) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ «БЕЙС 

ІНВЕСТ») 

78. (проєкт № 3206) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ 

«ВЕСТГАЗКОНТРОЛЬ») 

79. (проєкт № 3207) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ПАТ 

«Закарпаттяобленерго») 

80. (проєкт № 3208) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проєкти рішень. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкти рішень до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
 
 
 

Голова комісії               Олена КАМІНСЬКА 

 

 

 

 

Секретар комісії               Олександр ІГНАТ 


