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ПРОТОКОЛ № 7 

 
засідання постійної комісії з питань соціально – гуманітарної політики, 

Регламенту та депутатської етики 

 

від 18.02.2021 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

 

 

 

 

Камінська Олена Анатоліївна – голова комісії. 

Ліврінц Антон Антонович – заступник голови комісії. 

Глагола Ярослав Іванович – секретар комісії. 

Бокоч Юліана Миколаївна; 

Горват Мирослав Васильович; 

Качур Віктор Миколайович 

Матюк Ігор Андрійович; 

Чернобук Алла Леонідівна – члени комісії. 

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

політики; 

Келемец А.М. – директор департаменту соціальної 

політики; 

Дмитрієв С.В. – начальник відділу цивільного захисту 

населення; 

Лавренко О.І. – заступник  начальника 1 Державного  

пожежно-рятувального загону Управління ДСНС України 

у Закарпатській області; 

Пекар В.І. – начальник управління правового 

забезпечення; 

Мухомедьянова Н.Б. – начальник управління освіти; 

Яцків О.І. – заступник директора департаменту міського 

господарства; 

Полтавцева Т.В. – начальник управління майном міста 

департаменту міського господарства; 

Василиндра О.М. – начальник управління у справах 

культури, молоді та спорту; 

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

Цап В.В. – заступник начальника управління 

економічного розвитку міста; 

Юрко А.А. – начальник управління капітального 

будівництва; 

Чобарь В.М. – заступник начальника установи 

«Закарпатська установа виконання покарань (№9)»; 

Слюсаренко В. – громадський активіст; 

Представники громадськості. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Про заслуховування інформації щодо здійснення робіт по капітальному 

ремонту комунально некомерційного підприємства «Ужгородська міська 

цетральна клінічна лікарня». 

ІІ. Обговорення проєктів рішень другого пленарного засідання ІІ сесії 

Ужгородської міської  ради VІІI скликання. 

  

І. Про заслуховування інформації щодо здійснення робіт по капітальному 

ремонту комунально некомерційного підприємства «Ужгородська міська 

центральна клінічна лікарня». 

СЛУХАЛИ: Юрко А.А. надав інформацію про здійснення робіт по 

капітальному ремонту комунально некомерційного підприємства «Ужгородська 

міська центральна клінічна лікарня».  

Доповів, що у 2020 році виконані роботи по заміні водопровідної 

каналізаційної системи будівлі лікарні (стояки) на суму майже 900 тис. грн. 

Зазначив, що в поточному році планується завершити роботи по заміні 

водопровідних стояків на суму 500 тис. грн. Також повідомив, що в 2020 році 

планувалося провести капітальний ремонт відділення судинної неврології, але 

оскільки відділення тимчасово перекваліфіковане на відділення для хворих на  

COVID-19, вказані роботи перенесено на поточний рік. 

СЛУХАЛИ: Камінська О.А. зазначила, що протягом 2015-2020 років 15 млн. 

грн. бюджетних коштів виділено на потреби міської центральної клінічної 

лікарні,  лише у 2020 році 11 млн. грн. Поцікавилася чи виконувалися якісь 

роботи управлінням капітального будівництва на цю суму. 

СЛУХАЛИ: Юрко А.А. повідомив, що управління капітального будівництва ні 

розпорядником коштів ні замовником робіт по цим коштам не виступало. 

Додав, що у 2020 році проводили роботи по капітальному ремонту 

приймального відділення лікарні, розпорядником коштів була Ужгородська 

міська центральна клінічна лікарня, співфінансування здійснювалось з 

державного бюджету України, а технічний нагляд за використанням коштів 

здійснювало обласне управління капітального будівництва. 

СЛУХАЛИ: Камінська О.А. поцікавилася чи виконані роботи по капітальному 

ремонту центрального входу головного корпусу ЦМКЛ, на які у 2018 році, 

виділено 1 млн. 62 тис. грн., згідно з інформацією управління охорони здоров’я. 

СЛУХАЛИ: Юрко А.А. проінформував, що на зазначений об’єкт кошти не 

передбачалися. Провідомив, що Програмою економічного і соціального 

розвитку міста на 2021 рік, враховуючи бюджетні запити (наміри) по 

управлінню капітального будівництва, заплановано роботи на суму близько 550 

млн. грн. На сьогодні у бюджеті міста на 2021 рік на виконання бюджетних 

запитів передбачено коштів на 26-27 млн. грн. 

СЛУХАЛИ: Камінська О.А. поцікавилася станом виконання робіт по 

капітальному ремонту водопостачання лікарні. 

СЛУХАЛИ: Юрко А.А. повідомив, що у 2019-2020 роках частина робіт 

здійснена. На 2021 рік заплановано виконання робіт по вказаному ремонту на 

суму 300-400 тис. грн. 
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СЛУХАЛИ: Камінська О.А. поцікавилася про виконання робіт по зовнішньому 

освітленню лікарні, по капітальному ремонту відділення судинної неврології, 

блоку другого головного корпусу та відділення кардіології. 

СЛУХАЛИ: Юрко А.А. надав інформацію про виконані роботи по зовнішньому 

освітленню. Також проінформував про виконання робіт по капремонту 

відділення судинної неврології на суму близько 300 тис. грн. та блоку другого 

головного корпусу (капітальний ремонт покрівлі над відділенням 

пульмонології). 

 Зауважив, що з бюджету міста в 2020 році було передбачено кошти, на 

виконання робіт по капітальному ремонту терапевтичного відділення та 

відділення судинної неврології. Однак, у зв’язку із пандемією, вказані 

відділення перекваліфіковані на «ковідні», доступу до них немає, кошти не 

було освоєно, тому роботи по капремонту перенесено на 2021 рік. 

 Додатково інформував, що в 2017 році виготовлено проєктно-кошторисну 

документацію на капітальний ремонт відділення кардіології на суму близько 3,7 

млн. грн., однак з 2017 року по 2019 рік коштів з міського бюджету на 

виконання цих робіт не виділяли, внаслідок чого в 2020 році вартість вказаного 

капітального ремонту зросла на 1 млн. грн. Підсумував, що на сьогодні потреба 

коштів на здійснення капітального ремонту становить 4,4 млн. грн. 

 Додав, що відділення фтизіатрії та кардіології першочергово потребують 

проведення капітальних ремонтів.  

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. Зауважив, станом на сьогодні перед міською 

владою в пріоритеті залишається боротьба з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19 спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. Повідомив про сумніви 

щодо можливості проведення масштабних робіт на території лікарні в 

епідеміологічних умовах, оскільки ніхто не гарантує повну ізоляцію від 

вірусних хворих. 

СЛУХАЛИ: Глагола Я.В. запропонував управлінню капітального будівництва 

надати членам комісії на ознайомлення акти виконаних робіт по згаданим 

об’єктам. 

СЛУХАЛИ: Камінська О.А. рекомендувала депутату Глаголі Я.В. 

ознайомитися в управлінні капітального будівництва з проєктно-кошторисною 

документацією, актами виконаних робіт по капітальним ремонтам та доповісти 

на засіданні комісії. 

 Поцікавилася про можливість здійснення хоча б косметичного ремонту в 

приміщеннях відділень фтизіатрії та кардіології. 

СЛУХАЛИ: Юрко А.А. повідомив, що управління займається здійсненням 

капітальних ремонтів, а питання поточних ремонтів відносяться до компетенції 

адміністрації лікарні. 

 При цьому підсумував, що на 2021 рік управлінню капітального 

будівництва, як головному розпоряднику коштів, з бюджету міста виділено 

фінансування на об’єкти капітального ремонту лікарні на загальну суму 1.8 

млн. грн., з них 500 тис. грн. на завершення робіт по ремонту внутрішньої 

водопровідно-каналізаційної системи, 800 тис. грн. на капітальний ремонт 

відділення судинної неврології та 500 тис. грн. на відділення кардіології. 
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ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

ІІ. Обговорення проєктів рішень другого пленарного засідання ІІ сесії 

Ужгородської міської  ради VІІI скликання. 

1. (доповнення до проєкту № 59) Про зміни до Програми реконструкції та 

капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 

2021 – 2023 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила доповнення до проєкту рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати доповнення до проєкту рішення та 

рекомендувати до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

2. (доповнення до проєкту № 60) Про зміни до Програми капітального 

ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила доповнення до проєкту рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати доповнення до проєкту рішення та 

рекомендувати до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

3.  (доповнення 1,2 до проєкту № 61) Про зміни до Програми благоустрою 

міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила доповнення 1,2 до проєкту рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати доповнення 1,2 до проєкту рішення та 

рекомендувати до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
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4.  (проєкт № 93) Про зміни до рішення ХLІ сесії міської ради VІІ 

скликання 14.11.2019 року № 1733. (Програма фінансової підтримки 

закладів медичної допомоги) 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 Передбачити в Програмі капітальні видатки придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування – пересувного ренген-апарату 

для КНП «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» на суму 600 тис. 

грн..  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

5.  (проєкт № 94) Про зміни до рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 12.12.2019 № 1804. (Програма інформатизації діяльності 

міської ради та її виконавчих органів) 

СЛУХАЛИ: Мухомедьянова Н.Б. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

6.   (проєкт № 95) Про Програму підтримки Державної установи 

«Закарпатська установа виконання покарань (№ 9)» на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І., Чобарь В.М. представили проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

7.  (проєкт № 97) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Келемец А.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. Пункт 1.2. проєкту рішення викласти в наступній редакції: 
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«1.2. Гр.  Брилинській Олені Станківні, 1984 року народження, 

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

облікової картки **********) на лікування батька, особи з 

інвалідністю 1гр., з/з, у сумі 5000,00 грн.». 

2. Доповнити проєкт рішення наступними пунктами: 

1.20. Гр. Медвідь Оксані Федорівні, 1974 року народження, мешканці  

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

платника податків ***********), на лікування доньки (онкологія) у 

сумі 15000,00 грн.; 

1.21. Гр. Пусті Войтеху Лайошовичу, 1937 року народження, 

мешканцю  м. Ужгород, вул. ***********, пенсіонер, (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків **********) на вирішення 

соціально-побутових питань  у сумі 5000,00 грн.; 

1.22. Гр. Юзьвяк Валерії Вадимівні, 1999 року народження, мешканці  

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

картки платника податків **********) на лікування (онкологія) у 

сумі 15000,00 грн.. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

8.  (проєкт № 98) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгород на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Цап В.В. представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

14. (проєкт № 99 з доповненнями 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. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

15.  (проєкт № 100) Звіт про виконання бюджету міста за 2020 рік. 
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СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

16.  (проєкт № 101) Про звільнення від сплати за користування комунальним 

майном міста Ужгород. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 Пункт 2 вилучити з проєкту рішення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

17.  (проєкт № 102) Про передачу комунального майна в оперативне 

управління. (гімназія № 16) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

18.  (проєкт № 103) Про передачу гуртожитку в оперативне управління та 

дозвіл на приватизацію. (вул. Дворжака, 38а) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

19.  (проєкт № 104) Про розмір орендної плати. (вул. Гагаріна, 7). 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відхилити проєкт рішення. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

20.  (проєкт № 105) Про доповнення до рішення LІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 15.10.2020 року № 2145. (Річний план діяльності з підготовки 

регуляторних актів). 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.,Полтавцева Т.В. представили проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 0; 

"ПРОТИ"- 7; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

21.  (проєкт № 106) Про зміни до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ 

скликання 28 лютого 2019 року № 1438. (Орган з питань охорони 

культурної спадщини). 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.М.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зауваження постійної комісії з питань 

регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури та 

рекомендувати проєкт рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

22.  (проєкт № 107) Про зміни до рішення VІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 14 квітня 2016 року № 164. (Координаційна рада з питань 

захисту ромських національних меншин). 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

23.  (проєкт № 108) Про Положення про комісію з вирішення земельних 

спорів щодо меж земельних ділянок та додержання добросусідства. 



9 
 

24. (проєкт № 109) Про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

25. (проєкт № 110) Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

26. (проєкт № 111) Про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

27. (проєкт № 112) Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

28. (проєкт № 113) Про надання згоди на складання технічної документації 

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

29. (проєкт № 114) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

30. (проєкт № 115) Про затвердження матеріалів актуалізації звіту про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення. 

31. (проєкт № 116) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Дмитренко Н.Б.) 

32. (проєкт № 117) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Прозахід – Уж») 

33. (проєкт № 118) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

34.  (проєкт № 80 з доповненням) Про надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

35. (проєкт № 83) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Кулич В.Б.) 

36.  (проєкт № 86) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Вестгазконтроль») 

ВИРІШИЛИ: На розгляд сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 2; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

37.  (проєкт № 119) Про звернення депутатів Ужгородської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
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38. (проєкт № 120) Про звернення депутатів Ужгородської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

39. (проєкт № 121) Про Програму підтримки 1 Державного пожежно-

рятувального загону Управління ДСНС України у Закарпатській області 

на 2021-2022  роки. 

СЛУХАЛИ: Дмитрієв С.В., Лавренко О.І. представили проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії               Олена КАМІНСЬКА 

 

 

 

Секретар комісії        Ярослав ГЛАГОЛА 


