
 

 

УКРАЇНА 

 УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СПИСОК  

депутатів, присутніх на 

 пленарному засіданні позачергової LІІІ сесії  

Ужгородської міської ради VII скликання 

 

02 листопада  2020 року                                   м.Ужгород                                                            
 

 

№п/п Прізвище, Ім'я, По-батькові 

 1   Афанасьєва Олеся Вікторівна 

 2   Бабидорич Валерій Васильович 

 3   Білонка Володимир Іванович 

 4   Варцаба Сергій Васильович 

 5   Вереш Павло Михайлович 

 6   Горват Мирослав Васильович 

 7   Готра Віталій Вікторович 

 8   Губкович Василь Михайлович 

 9   Ігнат Олександр Володимирович 

 10   Ковальський Анатолій Володимирович 

 11   Козак Василь Андрійович 

 12   Ломага Юрій Юрійович 

 13   Любар Віктор Михайлович 

 14   Мандич Юрій Васильович 

 15   Пономарьов Станіслав Борисович 

 16   Прозор Євгеній Ігорович 

 17   Риба Андрій Юлійович 

 18   Росада Іван Михайлович 

 19   Станко Юрій Юрійович 

 20   Сушко Андріана Антонівна 

 21   Фрінт Сергій Людвигович 

 22   Химинець Володимир Васильович 

 23   Шанта Сергій Іванович 

 24   Шевчук Григорій Васильович 

 

 



СПИСОК 

депутатів, відсутніх на пленарному засіданні 

позачергової LІІІ сесії Ужгородської міської ради VII скликання 

 

02 листопада  2020 року 

 

№ п/п Прізвище, Ім'я, По-батькові 

1 Богуславський Роман Ярославович 

2 Борисенко Олександр Олександрович 

3 Волошин Іван Іванович 

4 Гомонай Василь Васильович 

5 Камінська Олена Анатоліївна 

6 Кулін Золтан Золтанович 

7 Оксьон Юрій Юрійович 

8 Пацкан Дмитро Сергійович 

9 Сюсько Микола Миколайович 

10 Чурило Михайло Михайлович 

11 Щадей Віктор Іванович 

12 Якубик Іван Іванович 

 

 

 

СПИСОК 

посадових осіб, присутніх на пленарному засіданні 

позачергової LІІІ сесії Ужгородської міської ради VII скликання 

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по-батькові Посада 

   1 

 

 

Бобик П.І. 

 

 

начальник відділу транспорту 

2 

 

Мухомедьянова Н.Б. 

 

начальник управління освіти 

3 

 

Пекар В.І. 

 

начальник управління правового 

забезпечення 

4 

 

Решетар В.В. 

 

начальник управління охорони 

здоров'я 

 
 



 

 
УКРАЇНА 

 УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ПРОТОКОЛ 
 пленарного засідання позачергової LIII сесії  

Ужгородської міської ради VII скликання 
 

                                                                                м. Ужгород 

02 листопада 2020 року 

 

Усього депутатів:   36 

Присутні на сесії:   24 (список додається) 

Запрошених:     4 (список додається) 
 

Андріїв Б.Є. 

(далі – 

Головуючий) 

  Реєстрація. 

За результатами реєстрації (22 депутати та міський голова) 

оголосив пленарне засідання позачергової LІІІ сесії  

Ужгородської міської ради VІІ скликання відкритим. 

  Звучить Державний Гімн України. 

  Надав слово депутату Білонці В.І. 

Білонка В. І.  

Фракція 

"Європейська 

Солідарність" 

  Висловив позицію, що підприємцям обов'язково потрібно 

дозволити працювати. На його думку, вони єдині зв'язкові між 

владою і кінцевим споживачем, тому з їх допомогою можна 

вести й роз'яснювальну роботу серед мешканців щодо 

карантинних обмежень, не обслуговувати тих людей, які 

прийшли без маски. 

  Серед іншого, поцікавився у чому доцільність такого 

обмеження, як зменшення роботи закладів на годину 

(22.00-23.00) у вечірній час і яким чином це допоможе 

зменшити поширення вірусу. Натомість, для підприємців, які 

займаються, до прикладу, ресторанним бізнесом, це є суттєвим 

обмеженням, оскільки основна частина доходів припадає саме 

на вечірній період. 

  Ще раз наголосив, що посередництвом підприємців та 

допомогою муніципальної варти, поліції можна донести до 

мешканців інформацію про необхідність носіння масок, а 

також виділити кошти для їх закупівлі, не штрафувати людей 

відразу, а попереджати такі ситуації і, до прикладу, вручати їм 



ті ж маски. 

  Також зауважив, що проблемою є мала кількість тестів на 

COVID-19, які роблять в Ужгороді. Відмітив, що є шість 

лабораторій і вони можуть працювати на хорошому рівні, що 

довела вже п. Козак Т. (головний лікар Центру первинної 

медико-санітарної допомоги). 

  Поцікавився, чому не спробувати оптимізувати деякі 

програми і, наприклад, виділити кошти з дорожнього фонду на 

ковідний, на масове тестування ужгородців, а не, як наш 

Президент, – навпаки. Потрібно, на його думку, почати з 

державних установ, шкіл, садочків і виявляти безсимптомних 

хворих, які є носіями і заражають інших. 

  Попросив врахувати його зауваження і спробувати вирішити 

ці питання. 

Головуючий   Повідомив, що кількість тестувань на COVID-19 у нашому 

місті у рази більше, ніж в інших регіонах. Відмітив, що 

зауваження депутата Білонки В.І. є слушні й будуть взяті до 

уваги. 

  Запросив до мікрофона начальника управління охорони 

здоров'я Ужгородської міської ради Решетаря В.В. для 

роз'яснення  ситуації, яка на сьогодні склалася із 

захворюваністю на COVID-19. 

Решетар В. В.    Повідомив, що у місті Ужгороді для масового тестування 

закуплено два апарати ІФА-діагностики, які встановлені у 

міській поліклініці й лікарні. Зауважив, що завдяки цьому 

обладнанню забезпечене, на відміну від більшості міст 

України, тестування тих категорії населення, що знаходяться у 

групі ризику і щоденно наражаються на небезпеку зараження 

вірусом. Це в першу чергу медики, які вже декілька разів 

своєчасно і безкоштовно були протестовані, працівники 

поліції, СБУ і ті категорії, які визначені відповідним наказом.  

  Пояснив, що ІФА-тестування спрямоване на виявлення 

антитіл до вірусу, а не антигена. 

  Стосовно ПЛР-тестування, поінформував, що це аналіз, за 

допомогою якого виявляються симптомні і безсимптомні 

форми захворювання. Також зазначив, що основним методом 

для виявлення безсимптомних форм є тестування контактних 

осіб. 

  Зауважив, що рівень тестування в м. Ужгород у 36 разів 

вищий від базового, визначеного Міністерством по всій 

Україні. 

Головуючий  Уточнив цифру. Запитав: "Рівень тестування – це кількість 



відібраних тестів?"  

Решетар В.В.   Відповів ствердно. Повідомив, що у місті у два рази більше, 

ніж в середньому по області відбувається забір матеріалу для 

тестування. 

  Поінформував, що у м. Ужгород в середньому, особливо 

минулого тижня, відбиралося більше, ніж  400 мазків 

щоденно. 

  Стосовно дописів у соцмережах, в яких йшлося про те, що 

місто не обладнало свою лабораторію і не має змоги більш 

масово тестувати мешканців і опрацьовувати відібраний 

матеріал, відповів, що це завдання держави. На його думку, в 

Закарпатській області з цим завданням справляються, оскільки 

лабораторії обладнані у відповідних установах і опрацьовують 

увесь матеріал, який до них надходить, навіть з інших 

областей, в яких подекуди зовсім не встигають. Так, 

наприклад, до однієї з наших лабораторій надсилали матеріал з 

м. Харків. 

  Поінформував, що собівартість одного аналізу ПЛР 

становить приблизно 900 грн., тобто 400 тестів - це 400 тис. 

грн. на день потрібно з міського бюджету. На його думку це 

можливо в Харкові, Одесі, але це не означає, що це доцільно і 

раціонально для бюджету м.Ужгорода. 

Білонка В.І.    Зауважив, що з такими показниками, які назвав Решетар 

В.В., Ужгород рухається в правильному напрямку, але цього 

недостатньо і потрібно тестувати якомога більше людей і 

частково, можливо, залучати кошти Національної служби 

здоров'я.  

  На його думку, через те, що в Закарпатті тестується більше і 

краще, виявлено таку кількість хворих. 

  Зауважив, що такі показники ще раз доводять те, що 

підприємцям не можна зачинятися, а потрібно працювати над 

тим, щоб доносити до людей цю інформацію і не допустити 

зубожіння підприємців та людей, які у них працюють. 

  Ще раз звернув увагу на те, щоб питання графіку роботи 

закладів у вечірній час переглянули і дослухалися до 

підприємців. 

Головуючий   Повідомив, що в обласній держадміністрації дослухалися до 

аргументів та прохань робочої групи, яка збиралася у 

губернатора з метою врегулювання ситуації, що склалася з 

введенням жорстких карантинних обмежень на території міста 

Ужгород. Зазначив, що усі ці прохання будуть направлені до 

Державної комісії ТЕБ та НС і міська рада буде 



поінформована про результати.  

  Відмітив, що поки що інформації ніякої не надходило з 

приводу якихось позачергових засідань Державної комісії і 

відповідно немає ніяких результатів.  

  Ще раз підкреслив, що усіх вислухали, погодилися з 

доводами про те, що підприємці знаходяться на межі зупинки,  

ледве виживають, але поки що реакції ніякої не бачить. 

  Надав слово депутату Химинцю В.В.  

Химинець В.В. 

Фракція "Наш 

край" 

 

  Зазначив, що депутатам потрібно зайняти чітку 

державницьку позицію. Якщо з міського бюджету 

підприємцям не здатні допомогти, а держава не збирається 

цього робити у випадку податків, ніхто не звільняє від цього. 

Підприємцям потрібно сплачувати усе: акцизи, ліцензії, 

кредити, зарплати, адже цього ніхто не зупиняє. Натомість 

держава ніякого відшкодування не здійснює. На його думку, 

міська рада як орган місцевого самоврядування повинна 

збільшити видатки на медицину, якщо в цьому є потреба, 

переглянути програми, збільшити кількість ліжок, робочих 

місць в лікарнях, медичного персоналу, закупити більше ліків. 

Але економіку зупиняти ніяк не можна в м. Ужгороді, оскільки 

велика кількість людей, які наповнюють міський бюджет 

знаходяться у критичному становищі. 

  На його думку, якщо підприємці свідомо говорять, що готові 

працювати і при цьому показати взірцеве дотримання 

карантинних вимог, усвідомлюючи наскільки це важливо, то 

потрібно їх підтримати. Вважає правильним рішення міського 

голови зібрати позачергову сесію і піти на зустріч 

підприємцям, саме платникам податків, тому висловив 

пропозицію за це рішення проголосувати і йти працювати далі. 

Риба А. Ю. 

Фракція 

"Європейська 

Солідарність"  

  Зауважив, що 400 тестів щоденно – це замало для 120-ти 

тисячного міста. На його думку, тільки масове тестування  і 

виявлення безсимптомних хворих дасть можливість 

локалізувати і зупинити поширення хвороби.  

  Поцікавився у Решетаря В.В., яка ситуація з медичним 

персоналом у лікарнях, оскільки, за його словами, йому 

особисто відомі випадки звільнення медичних працівників. 

  Відмітив, що позитивно є те, що збільшується кількість 

ліжко-місць в медичних закладах для хворих на COVID-19, 

але, на жаль, це не забезпечить лікування хворих, для цього 

потрібні лікарі. Поцікавився на скільки вони на сьогодні 

захищені і чи вони не звільняються. 

  Висловив припущення, що можливо потрібно якимось чином 



їм допомогти, надавши, наприклад яку-небудь муніципальну 

надбавку тим, хто працює у ковідних відділеннях. Вважає, що 

потрібно захистити тих лікарів, які щоденно стикаються з 

COVID-19. На його думку, це буде набагато ефективніше, ніж 

звітувати про високі показники тестування. 

Головуючий   Повідомив, що зауваження депутата Риби А.Ю. є слушним і 

звернувся до Решетаря В.В. за роз'ясненням стосовно питань, 

які підняв депутат. 

Решетар В. В.    Поінформував, що усі хто працюють у ковідних відділеннях 

отримують 300% надбавки. У випадку нестачі медичного 

персоналу, є механізми залучення працівників для лікування 

хворих на COVID-19, розроблені рекомендації і механізми 

МОЗ. У них йдеться про те, що директор будь-якого 

медичного закладу може запрошувати для роботи у ковідних 

відділеннях медичних працівників з інших медичних установ. 

При цьому у медика, який наймається на роботу і хоче таким 

чином допомогти лікувати хворих і в свою чергу отримати  

надбавку, зберігається його робоче місце у тому закладі, звідки 

його залучили. 

  Також відмітив, що на сьогодні є багато відносно вільних 

медиків, оскільки на час епідемії зупинена планова 

госпіталізація, у деяких лікарнях і ургентний прийом, тому 

відділення майже порожні. За його словами, частина медиків є 

практично без роботи. Ще раз відзначив, що питання 

залучення персоналу при хорошій організації вирішується без 

ускладнень. 

  Навів приклад, коли в міській клінічній лікарні терміново 

потрібно було додатково виділити 30 ліжок для пацієнтів, 

хворих на COVID-19, то питання медичного персоналу, який 

буде лікувати цих хворих було вирішене протягом дня. 

Головуючий   Повідомив, що депутатам роздано порядок денний та 

регламент роботи позачергової LIII сесії. Зазначив, що на 

порядку денному стоїть одне питання.  

  Зачитав, з якою метою було скликано сьогоднішню 

позачергову сесію.  

  Поставив на голосування порядок денний та регламент 

роботи позачергової LIII сесії міської ради VII скликання за 

основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: За - 22, Проти - 0, Утримався - 0. 

№ п/п Прізвище, Ім'я, По-батькові  Вибір 

 1  Андріїв Богдан Євстафійович  ЗА 

 2  Афанасьєва Олеся Вікторівна  ЗА 



 3  Бабидорич Валерій Васильович  ЗА 

 4  Білонка Володимир Іванович  ЗА 

 5  Варцаба Сергій Васильович  ЗА 

 6  Вереш Павло Михайлович  ЗА 

 7  Готра Віталій Вікторович  НЕ ГОЛОСУВАВ 

 8  Губкович Василь Михайлович  ЗА 

 9  Ігнат Олександр Володимирович  ЗА 

 10  Ковальський Анатолій Володимирович  ЗА 

 11  Козак Василь Андрійович  ЗА 

 12  Ломага Юрій Юрійович  ЗА 

 13  Любар Віктор Михайлович  НЕ ГОЛОСУВАВ 

 14  Мандич Юрій Васильович  ЗА 

 15  Пономарьов Станіслав Борисович  ЗА 

 16  Прозор Євгеній Ігорович  ЗА 

 17  Риба Андрій Юлійович  ЗА 

 18  Росада Іван Михайлович  ЗА 

 19  Станко Юрій Юрійович  ЗА 

 20  Сушко Андріана Антонівна  ЗА 

 21  Фрінт Сергій Людвигович  ЗА 

 22  Химинець Володимир Васильович  ЗА 

 23  Шанта Сергій Іванович  ЗА 

 24  Шевчук Григорій Васильович  ЗА 

   УСЬОГО:   24 

З НИХ: "ЗА": 22 "ПРОТИ": 0 "УТРИМАЛОСЬ": 0 "НЕ ГОЛОСУВАЛО":  2 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО   

 

Головуючий   Поставив на голосування порядок денний та регламент 

роботи позачергової LIII сесії в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За - 22, Проти - 0, Утримався - 0. 

№ п/п Прізвище, Ім'я, По-батькові  Вибір 

 1  Андріїв Богдан Євстафійович  ЗА 

 2  Афанасьєва Олеся Вікторівна  ЗА 

 3  Бабидорич Валерій Васильович  ЗА 

 4  Білонка Володимир Іванович  ЗА 

 5  Варцаба Сергій Васильович  ЗА 

 6  Вереш Павло Михайлович  ЗА 

 7  Губкович Василь Михайлович  ЗА 

 8  Ігнат Олександр Володимирович  ЗА 

 9  Ковальський Анатолій Володимирович  ЗА 

 10  Козак Василь Андрійович  ЗА 

 11  Ломага Юрій Юрійович  ЗА 

 12  Любар Віктор Михайлович  НЕ ГОЛОСУВАВ 



 13  Мандич Юрій Васильович  ЗА 

 14  Пономарьов Станіслав Борисович  ЗА 

 15  Прозор Євгеній Ігорович  ЗА 

 16  Риба Андрій Юлійович  ЗА 

 17  Росада Іван Михайлович  ЗА 

 18  Станко Юрій Юрійович  ЗА 

 19  Сушко Андріана Антонівна  ЗА 

 20  Фрінт Сергій Людвигович  ЗА 

 21  Химинець Володимир Васильович  ЗА 

 22  Шанта Сергій Іванович  ЗА 

 23  Шевчук Григорій Васильович  ЗА 

   УСЬОГО:   23 

З НИХ: "ЗА": 22 "ПРОТИ": 0 "УТРИМАЛОСЬ": 0 "НЕ ГОЛОСУВАЛО": 1 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО   

 

Порядок денний та регламент роботи позачергової LІII сесії Ужгородської 

міської ради VII скликання прийнято (додається). 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ           

пленарного засідання позачергової LІІІ сесії 

Ужгородської міської ради VІI скликання 
 

02 листопада 2020 року       м. Ужгород 

 

1. (проєкт № 3209) "Про забезпечення конституційних прав жителів Ужгородської 

міської територіальної громади". 

      Доповідає: Андріїв Б.Є. – міський голова. 

 

 

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 
роботи пленарного засідання позачергової LІІІ сесії  

Ужгородської міської ради VІІ скликання 
 

02 листопада 2020 року       м. Ужгород 

 

Початок роботи сесії       

 

о 10.00 год. 

Розгляд першого питання до 20 хв. 

Для виступів в порядку обговорення до 3 хв. 



Для інформації в "Різному" до 5 хв. 

 

 

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

1. Проєкт № 3209 "Про забезпечення конституційних прав жителів Ужгородської 

міської територіальної громади". 

Доповідає: Андріїв Б.Є. – міський голова. 

 

Головуючий   Поставив на голосування проєкт рішення №3208 за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: За - 22, Проти - 0, Утримався - 0. 

№ п/п Прізвище, Ім'я, По-батькові  Вибір 

 1  Андріїв Богдан Євстафійович  ЗА 

 2  Афанасьєва Олеся Вікторівна  ЗА 

 3  Бабидорич Валерій Васильович  ЗА 

 4  Білонка Володимир Іванович  ЗА 

 5  Варцаба Сергій Васильович  ЗА 

 6  Вереш Павло Михайлович  ЗА 

 7  Губкович Василь Михайлович  ЗА 

 8  Ігнат Олександр Володимирович  ЗА 

 9  Ковальський Анатолій Володимирович  ЗА 

 10  Козак Василь Андрійович  ЗА 

 11  Ломага Юрій Юрійович  ЗА 

 12  Любар Віктор Михайлович  НЕ ГОЛОСУВАВ 

 13  Мандич Юрій Васильович  ЗА 

 14  Пономарьов Станіслав Борисович  ЗА 

 15  Прозор Євгеній Ігорович  ЗА 

 16  Риба Андрій Юлійович  ЗА 

 17  Росада Іван Михайлович  ЗА 

 18  Станко Юрій Юрійович  ЗА 

 19  Сушко Андріана Антонівна  ЗА 

 20  Фрінт Сергій Людвигович  ЗА 

 21  Химинець Володимир Васильович  ЗА 

 22  Шанта Сергій Іванович  ЗА 

 23  Шевчук Григорій Васильович  ЗА 

   УСЬОГО:   23 

З НИХ: "ЗА": 22 "ПРОТИ": 0 "УТРИМАЛОСЬ": 0 "НЕ ГОЛОСУВАЛО": 1 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО   

 

Головуючий   Повідомив, що надійшло звернення директора приватного 



навчального закладу "Гірчичне зерно", п. Дідичина В.В. про 

включення цього закладу до переліку навчальних закладів, 

роботу яких пропонується відновити.  

  Поінформував, що даний заклад вже включений до цього 

переліку.  

  Надав слово Бобику П.І., щоб той озвучив доповнення, що 

стосується маршрутних перевезень.  

Бобик П.І.   Повідомив, щоб відновити роботу громадського транспорту 

недостатньо тих автобусів, що забезпечує комунальне 

підприємство, оскільки, на його балансі їх всього 20,  у той 

час, як на міських маршрутах щоденно працює більше 100 

автобусів. Відтак, комунальне підприємство не в змозі 

забезпечити перевезення громадян на території міста в 

повному обсязі, тому запропонував внести відповідне 

доповнення:  

Пункт 4 викласти в наступній редакції: 

 "Зобов’язати перевізників, які мають договори про 

організацію перевезень пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування, що укладені із 

виконавчим комітетом Ужгородської міської ради, 

продовжувати здійснювати регулярні пасажирські перевезення 

за умови забезпечення усіх необхідних протиепідемічних 

заходів в межах кількості місць для сидіння". 

Головуючий   Повідомив, що стосовно цієї пропозиції приймати рішення 

буде комісія.   

  Подякував комунальному та усім приватним траснпортним 

підприємствам за те, що представники критичної 

інфраструктури були доставлені до своїх робочих місць: 

лікарі, працівники аптек, представники соціальних служб, 

пожежники, працівники Національної поліції та ін.   

  Повідомив, що на сьогодні виконується рішення Державної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій – комунальні заклади не працюють, 

діють відповідно до чинного законодавства.   

  Поставив на голосування критичне зауваження, яке озвучив 

Бобик П.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: За - 21, Проти - 0, Утримався - 0. 

№ п/п Прізвище, Ім'я, По-батькові  Вибір 

 1  Андріїв Богдан Євстафійович  ЗА 

 2  Афанасьєва Олеся Вікторівна  ЗА 

 3  Бабидорич Валерій Васильович  ЗА 

 4  Білонка Володимир Іванович  ЗА 



 5  Варцаба Сергій Васильович  ЗА 

 6  Вереш Павло Михайлович  ЗА 

 7  Губкович Василь Михайлович  ЗА 

 8  Ковальський Анатолій Володимирович  ЗА 

 9  Козак Василь Андрійович  ЗА 

 10  Ломага Юрій Юрійович  ЗА 

 11  Любар Віктор Михайлович  НЕ ГОЛОСУВАВ 

 12  Мандич Юрій Васильович  ЗА 

 13  Пономарьов Станіслав Борисович  ЗА 

 14  Прозор Євгеній Ігорович  ЗА 

 15  Риба Андрій Юлійович  ЗА 

 16  Росада Іван Михайлович  ЗА 

 17  Станко Юрій Юрійович  ЗА 

 18  Сушко Андріана Антонівна  ЗА 

 19  Фрінт Сергій Людвигович  ЗА 

 20  Химинець Володимир Васильович  ЗА 

 21  Шанта Сергій Іванович  ЗА 

 22  Шевчук Григорій Васильович  ЗА 

   УСЬОГО:   22 

З НИХ: "ЗА": 21 "ПРОТИ": 0 "УТРИМАЛОСЬ": 0 "НЕ ГОЛОСУВАЛО":  1 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Головуючий   Поставив на голосування проєкт рішення №3209 "Про 

забезпечення конституційних прав жителів Ужгородської 

міської територіальної громади" в цілому з проголосованим 

критичним зауваженням. 

ГОЛОСУВАЛИ: За - 22, Проти - 0, Утримався - 0. 

№ п/п Прізвище, Ім'я, По-батькові  Вибір 

 1  Андріїв Богдан Євстафійович  ЗА 

 2  Афанасьєва Олеся Вікторівна  ЗА 

 3  Бабидорич Валерій Васильович  ЗА 

 4  Білонка Володимир Іванович  ЗА 

 5  Варцаба Сергій Васильович  ЗА 

 6  Вереш Павло Михайлович  ЗА 

 7  Губкович Василь Михайлович  ЗА 

 8  Ігнат Олександр Володимирович  ЗА 

 9  Ковальський Анатолій Володимирович  ЗА 

 10  Козак Василь Андрійович  ЗА 

 11  Ломага Юрій Юрійович  ЗА 

 12  Любар Віктор Михайлович  НЕ ГОЛОСУВАВ 

 13  Мандич Юрій Васильович  ЗА 

 14  Пономарьов Станіслав Борисович  ЗА 



 15  Прозор Євгеній Ігорович  ЗА 

 16  Риба Андрій Юлійович  ЗА 

 17  Росада Іван Михайлович  ЗА 

 18  Станко Юрій Юрійович  ЗА 

 19  Сушко Андріана Антонівна  ЗА 

 20  Фрінт Сергій Людвигович  ЗА 

 21  Химинець Володимир Васильович  ЗА 

 22  Шанта Сергій Іванович  ЗА 

 23  Шевчук Григорій Васильович  ЗА 

   УСЬОГО:   23 

З НИХ: "ЗА": 22 "ПРОТИ": 0 "УТРИМАЛОСЬ": 0 "НЕ ГОЛОСУВАЛО":  1 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО   

 

Рішення "Про забезпечення конституційних прав жителів Ужгородської 

міської територіальної громади" прийнято (додається). 

 

Головуючий   Подякував депутатам за відповідальну позицію. Підкреслив, 

що оскільки їх обрала Ужгородська територіальна громада, то 

потрібно відстоювати саме її інтереси.  

  Ще раз наголосив на необхідності неухильного дотримання 

карантинних вимог на робочих місцях та в побуті: носіння 

масок, температурний скринінг, обробка рук дезінфікуючими 

засобами і дотримання усіх карантинних вимог. Зауважив, що 

тільки від нашої правильної громадянської позиції залежить 

життя та здоров'я наших людей, рідних та близьких.  

  Подякував працівникам Національної поліції та усім іншим 

дотичним службам (муніципальна варта, держпродслужба), які 

активно долучаються і працюють, щоб забезпечити усі 

необхідні заходи. 

  Надав слово депутату Ковальському А.В. 

Ковальський А. В. 

Фракція 

"Європейська 

партія України"  

  Зауважив, що контроль з боку правоохоронних органів за 

дотриманням підприємцями карантинних вимог не повинен 

перетворитися на репресії. 

  Наголосив, що це запобіжний захід і тому, на його думку, 

потрібно штрафувати тільки тих, хто неодноразово порушує 

протиепідемічні заходи. Підкреслив, що основне завдання 

контролюючих органів – профілактичне.  

 Зауважив, що на сьогоднішнє засідання прийшли тільки 23 

депутати, запропонував відмітити усіх, хто прийшов 

підтримати ужгородців, на його думку, люди повинні знати, 

хто за них вболіває. 

Головуючий   Оголосив LIII позачергову сесію Ужгородської міської ради 



VII скликання закритою.  

  Звучить Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова                                         Богдан АНДРІЇВ 


