
 

 

ПРОТОКОЛ № 12 

 
засідання  постійної  комісії з питань освіти, культури,  охорони 

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

міжконфесійних відносин та туризму 
 

від 24.11.2016 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

 

          

     

         ВІДСУТНІ: 

Камінська Олена Анатоліївна - голова комісії. 

Кулін Золтан Золтанович - заступник голови комісії. 

Горват Мирослав Васильович; 

Риба Андрій Юлійович; 

Росада Іван Михайлович; 

Ломага Юрій Юрійович – члени комісії. 

Ігнат Олександр Володимирович - секретар комісії. 

    

 ЗАПРОШЕНІ: 

 

Сушко А.А. – секретар ради; 

Бандурин О.М. – головний спеціаліст відділу позовної та 

претензійної роботи управління правового забезпечення; 

Біксей А.Б. – начальник управління праці та соціального 

захисту населення; 

Славич В. Ю. – начальник відділу 

фінансування місцевого господарства фінансового 

управління; 

Кенс О.Ю. – заступник начальника управління, 

начальник відділу доходів бюджету 

фінансування місцевого господарства фінансового 

управління; 

Чепкий О.О.  – начальник відділу землекористування; 

Пайда О.В. – в.о. директора департаменту міського 

господарства; 

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

Травіна О.В. – начальник управління економіки та 

підприємництва; 

Зима І.В. – начальник відділу мобілізаційної та оборонної 

роботи; 

Бабунич О.Ю. – начальник управління освіти; 

Турховська А.І – начальник відділу бухгалтерського 

обліку; 

Юрко А.А. – начальник управління капітального 

будівництва; 

Василиндра О.М. – начальник управління культури, 

спорту, сім'ї та молоді; 

Середюк Д.М. – заступник директора міського центру 

зайнятості. 



 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

І. Обговорення проектів рішень третього пленарного засідання чергової 

VІІІ сесії Ужгородської міської ради VІI скликання 

 

                                                                                         
1. ( проект № 433) Про здійснення запозичення Ужгородською міською 

радою в рамках реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної 

інфраструктури України». 

СЛУХАЛИ: Юрко А.А.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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.  ( проект № 434) Про створення комунального підприємства. («Акватік 

центр Уж»). 

СЛУХАЛИ: Травіна О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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. 

3.  ( проект № 435) Про доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ 

скликання 23.12.2015 року № 38. (План регуляторних актів). 

СЛУХАЛИ: Бандурин О.М.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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. 

4.  ( проект № 436) Про проекти регуляторних актів міської ради та 

виконавчого комітету на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Бандурин О.М.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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.  ( проект № 437) Про доповнення до Програми зайнятості населення м. 

Ужгорода на період до 2017 року». 

СЛУХАЛИ: Середюк Д.М.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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. 

6.  ( проект № 438) Про Програму зміцнення матеріально – технічної бази 

міського центру первинної медико – санітарної допомоги на 2016 – 2020 

роки. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. У зв'язку із технічною помилкою, у Розділі 5 Програми суми 

коштів вказати в тис. грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

7.  ( проект № 439) Про Програму додаткових гарантій соціального захисту 

громадян на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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. 

8.  ( проект № 440) Про Програму фінансування видатків на житлово – 

комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгорода та делегатам І 

з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення. 



 

 

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

розгляді проекту рішення № 440, тому участі у обговоренні та  голосуванні за 

вказаний проект рішення брати не буде. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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. 

9.  ( проект № 441) Про Програму діяльності медико – соціального 

реабілітаційного центру «Дорога життя» на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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.  ( проект № 442) Про Програму фінансування видатків на компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських 

автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2017 

рік. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 1; 

"ПРОТИ"- 1; 

"УТРИМАВСЯ"- 4; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

11.  ( проект № 443 з доповненням) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення. 

СЛУХАЛИ: Камінська О.А. повідомила присутніх про надходження звернення 

на ім  голови постійної комісії від гр. Ноги Ю.Ф. щодо сприяння у наданні 

матеріальної допомоги на лікування його онкохворої дружини Ноги В.І. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розляду на 

сесії з наступниим критичними зауваженнями: 

1. Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 



 

 

« Гр. Нога Юрію Федоровичу, 1961 року народження, на лікування 

онкохворої дружини Нога Вікторії Іванівні, 1971 року народження, 

яка пройшла вісім курсів хіміотерапії, мешканцю м. Ужгород, вул. 

Загорська, 12, кв. 3,18 ( реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2240121633 ) на лікування у сумі 2000,00 грн.». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

12.  ( проект № 444) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розляду на 

сесії з наступниим критичними зауваженнями: 

1. Пункт 1.12. вилучити з проекту рішення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

13.  ( проект № 445 з доповненням) Про внесення змін до Положення про 

Ужгородський міський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) та закриття відділення 

денного перебування. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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.  ( проект № 446) Про зміни до Програми додаткових гарантій 

соціального захисту громадян у 2016 році. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення. 

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

розгляді проекту рішення № 446, тому участі у обговоренні та  голосуванні за 

вказаний проект рішення брати не буде. 

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 – 2. 

Рішення прийнято. 

15.  ( проект № 447) Про зміни до рішення ХХVІІ сесії міської ради VІ 

скликання 19 лютого 2015 року № 1626. (Програма «Безпека навчальних 

закладів»). 

СЛУХАЛИ: Бабунич О.Ю.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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. 

16.  ( проект № 448) Про зміни до рішення І сесії VІІ скликання 23.12.2015 р. 

№ 47. (Програма підтримки дітей учасників АТО). 

СЛУХАЛИ: Бабунич О.Ю.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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. 

17.  ( проект № 449) Про зміни до рішення ХХVІ сесії міської ради VІ 

скликання 07.11.14 р. № 1496 (Програма відзначення державних та 

місцевих свят). 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.М.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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.  ( проект № 450) Про зміни до міської Програми розвитку бібліотек та 

бібліотечної справи на 2016 – 2018 роки. 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.М.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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.  ( проект № 451 ) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

23.122.15 № 58 (Програма впровадження системи відео спостереження). 

СЛУХАЛИ: Турховська А.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 – 2. 

Рішення прийнято. 

20.  ( проект № 452) Про зміни до комплексної Програми розвитку та 

удосконалення цивільного захисту в м. Ужгород на 2016 – 2018 роки. 

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 – 2. 

Рішення прийнято. 

21.  ( проект № 453 з доповненням) Про доповнення до рішення І сесії 

міської ради VІІ скликання 04.02.16 р. № 89. (Програма виконання рішень 

судів). 

СЛУХАЛИ: Бандурин О.М.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Рішення прийнято. 

22.  ( проект № 454) Про зміни до рішення ІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 07 червня 2016 року № 247 ( Програма надання дотацій на 

відшкодування витрат, пов’язаних з тарифами на послуги з утримання 

житлового фонду). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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. 

23.  ( проект № 455 з доповненням ) Про зміни до рішення ХІ сесії міської 

ради VІ скликання 30.12.2011 року № 396. (Програма реконструкції 

вуличного освітлення). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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. 

24.  ( проект № 456 з доповненням 1,2) Про зміни до рішення І сесії міської 

ради VІІ скликання 10.03.2016 р. № 135.  (Програма кап. ремонту 

житлового фонду). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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. 

25.  ( проект № 457 з доповненням1,2) Про зміни до Програми благоустрою 

міста Ужгород на 2015 – 2017 роки. 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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. 

26.  ( проект № 458 з доповненням1,2) Про зміни до Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2016 – 2017 роки. 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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. 

27.  ( проект № 459) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178 (Програма приватизації об’єктів). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 1; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 4; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

28.  ( проект № 460 з доповненням) Про зміни до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2016 рік. 

СЛУХАЛИ: Травіна О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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.  ( проект № 461) Про зміни до бюджету міста на 2016 рік. 

СЛУХАЛИ: Славич В.Ю.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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. 

30.  ( проект № 462) Звіт про виконання бюджету міста за січень – вересень 

2016 року. 

СЛУХАЛИ: Кенс О.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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. 

31.  ( проект № 463) Про надання дозволу на списання основних засобів. 

(котел опалювальний). 

СЛУХАЛИ: Бабунич О.Ю.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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. 

32.  ( проект № 464) Про передачу будівлі котельні.  (наб. Православна, 24г). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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.  ( проект № 465) Про передачу приміщень у користування. (Товариство  

«Оптиміст»). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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. 

34.  ( проект № 466) Про передачу приміщень у користування.  

(Ужгородський міський центр ПМСД). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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. 



 

 

35.  ( проект № 467) Про передачу приміщень в оренду. (Спілка 

психотерапевтів). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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. 

36.  ( проект № 468) Про передачу приміщення у користування. (Спілка 

ветеранів війни та праці органів прокуратури). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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. 

37.  ( проект № 469) Про зміни до рішення ХХVІІ сесії міської ради VІ 

скликання 16 жовтня 2015 року. (електромережі). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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. 

38.  ( проект № 470) Про зміни до рішення ХХІ сесії міської ради VІ 

скликання 11 квітня 2014 року № 1243. (Про передачу приміщень у 

користування). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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. 



 

 

39.  ( проект №  471) Про зміни до рішення VІ сесії міської ради VІІ 

скликання 30 серпня 2016 року № 353.  

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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. 

40.  ( проект № 472) Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  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 – 2. 

Рішення прийнято. 

41.  ( проект № 473) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  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 – 2. 

Рішення прийнято. 

42.  ( проект № 474 з доповненням) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  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 – 2. 

Рішення прийнято. 

43.  ( проект № 475) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 



 

 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  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 – 2. 

Рішення прийнято. 

44. ( проект № 476) Про надання дозволів на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  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 – 2. 

Рішення прийнято. 

45.  ( проект № 477 з доповненням) Про затвердження технічної документації 

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

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  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 – 2. 

Рішення прийнято. 

46.  ( проект № 478 з доповненням) Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  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 – 2. 

Рішення прийнято. 

47.  ( проект № 479 ) Про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  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 – 2. 

Рішення прийнято. 

48.  ( проект № 480) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Мац О.В.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  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 – 2. 

Рішення прийнято. 

49.  ( проект № 481) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Мацур М.Ю.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  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 – 2. 

Рішення прийнято. 

50.  ( проект № 482) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Румянцев 

Т.А.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  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 – 2. 

Рішення прийнято. 

51.  ( проект № 483 ) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ФОП Сокаль 

Л.М.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  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 – 2. 

Рішення прийнято. 

52.  ( проект № 484 ) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ФОП Тріфонов 

П.В.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  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 – 2. 

Рішення прийнято. 

53.  ( проект № 485) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ 

«Мілленніум – ММ») 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  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 – 2. 

Рішення прийнято. 

54.  ( проект № 486) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ 

«Подарунки»). 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  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 – 2. 

Рішення прийнято. 

55.  ( проект № 487) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

10.03.2016 року № 119 «Про затвердження містобудівної документації». 



 

 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  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 – 2. 

Рішення прийнято. 

56.  ( проект № 488) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  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 – 2. 

Рішення прийнято. 

57.  ( проект № 489) Про затвердження положень та Статутів установ 

підвідомчих управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді у 

новій редакції. 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.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 – 2. 

Рішення прийнято. 

58.  ( проект № 490) Про ліквідацію Ужгородського міського центру 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.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 – 2. 

Рішення прийнято. 

59.  ( проект № 491) Про проведення перед виборцями звітів депутатів 

міської ради VІІ скликання за 2016 рік. 

СЛУХАЛИ: Сушко А.А.  представила проект рішення.  



 

 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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. 

60.  ( проект № 492) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

03 грудня 2015 року № 9 «Про персональний склад постійних комісій 

Ужгородської міської ради VІІ скликання». 

СЛУХАЛИ: Сушко А.А.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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. 

 

 

 

Голова комісії        О. Камінська 

 

 


