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ПРОТОКОЛ № 14 
 

засідання  постійної  комісії з питань освіти, культури,  охорони 

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

міжконфесійних відносин та туризму 

 
від 23.01.2017 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

 

          

     

          

Камінська Олена Анатоліївна - голова комісії. 

Кулін Золтан Золтанович - заступник голови комісії. 

Ігнат Олександр Володимирович - секретар комісії. 

Горват Мирослав Васильович; 

Риба Андрій Юлійович; 

Росада Іван Михайлович; 

Ломага Юрій Юрійович – члени комісії. 

 

  ЗАПРОШЕНІ: 

 

Сушко А.А. – секретар ради; 

Біксей А.Б. – начальник управління праці та соціального 

захисту населення; 

Гах Л.М. – начальник фінансового управління; 

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

господарства; 

Столярова І.М. – заступник начальника відділу охорони 

здоров’я; 

Щербанич С.І. – начальник відділу економіки управління 

економіки та підприємництва; 

Турховська А.І. – начальник відділу бухгалтерського 

обліку; 

Мар’їна Т.І. – начальник архівного відділу; 

Воловар М.В. – начальник відділу кадрової роботи, 

кадрової роботи та спец роботи; 

Пекар В.І. – заступник начальника управління правового 

забезпечення; 

Пуглик О.І. – начальник відділу організаційної роботи та 

внутрішньої політики; 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Фленько І.І. – директор Ужгородського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

Головей Я.Я. – головний спеціаліст відділу програмного 

та комп’ютерного забезпечення; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

І. Обговорення проектів рішень засідання чергової 
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ІХ сесії Ужгородської міської ради VІI скликання 

 

1. (проект № 546 з доповненням) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати критичні зауваження постійної комісії з питань 
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування та 

рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії з наступними 

критичними зауваженнями: 

   «У пункті 1.2 доповнення до проекту рішення виділити допомогу у 

розмірі 10000,00 грн.». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

 

2. (проект № 547) Про зміни у штатному розписі Ужгородського міського 

пологового будинку. 

СЛУХАЛИ: Столярова І.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 – 1. 

Рішення прийнято. 

 

3. (проект № 548) Про комплексну Програму профілактики та протидії 

злочинності в місті Ужгород на 2017 – 2020 роки. 

ВИРІШИЛИ: Начальнику міського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції України в Закарпатській області Улинцю В.І. 

відповідно до запиту депутатів міської ради надати на засіданні сесії 

міської ради інформацію щодо стану боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності на території м. Ужгорода 

за 2016 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 
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4.  (проект № 549) Про Програму розвитку транскордонного 

співробітництва, туризму та формування позитивного міжнародного 

інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2017 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Щербанич С.І.  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 – 1. 

Рішення прийнято. 

 

5.  (проект № 550) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

23.12.15 № 59. (Програма інформатизації діяльності міської ради) 

СЛУХАЛИ: Турховська А.І.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

6.  (проект № 551) Про зміни до рішення V сесії міської ради VІІ скликання 

14.07.2016 р. № 260 (Програма розвитку архівної справи). 

СЛУХАЛИ: Мар’їна Т.І.  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 – 1. 

Рішення прийнято. 

 

7.  (проект № 552) Про зміни до рішення ХХVІ сесії міської ради VІ 

скликання 07.11.14 № 1526. (Програма організації продажу земельних 

ділянок). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 1; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

 

8.  (проект № 553) Про Програму розвитку земельних відносин у м. 

Ужгород на 2017 – 2019 роки. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  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 – 1. 

Рішення прийнято. 

 

9.  (проект № 554) Про комплексну Програму відновлення історичного 

центру м. Ужгорода на 2017 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

10.  (проект № 555) Про Програму реконструкції та капітального ремонту 

мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

11.  (проект № 556) Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2016 – 2017 роки. 
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СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

 Доручити КП «Уж-Фест» на наступне засідання постійної комісії 

подати звіт про використані підприємством кошти з моменту його 

створення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

12.  (проект № 557) 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 з наступними критичними зауваженнями: 

 Голосування проводити по кожному об’єкту окремо. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

13.  (проект № 558 ) Про зміни до рішення ІХ сесії міської ради VІІ 

скликання 22.12.2016 р. № 506. (Положення про дольову участь власників 

квартир). 

СЛУХАЛИ: Пайда 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 – 1. 

Рішення прийнято. 

 

14.  (проект № 559) Про надання пільг. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати критичні зауваження постійної комісії з питань 
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування та 

рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

 

15.  (проект № 560) Про зміни до бюджету міста на 2016 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.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 – 1. 

Рішення прийнято. 

 

16.  (проект № 561) Про зміни до бюджету міста на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.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 – 1. 

Рішення прийнято. 

 

17.  (проект № 562) Про повернення будівлі у власність. (вул. Капітульна,9). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

18.  (проект № 563) Про передачу приміщень. (вул. Кармелюка,7) 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

 

19.  (проект № 564) Про передачу приміщення у користування. (вул. 

Довженка,9) 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 Встановити термін дії договору оренди строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

20.  (проект № 565) Про передачу об’єктів. (вулична водопровідна мережа). 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

21.  (проект № 566) Про передачу об’єкта. (свердловинний насос) 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

22.  (проект № 567) Про зміни до рішення V сесії міської ради VІІ скликання 

26 липня 2016 року № 324. (Про передачу приміщень) 
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СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

23.  (проект № 568) Про затвердження та надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

24.  (проект № 569) Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

25.  (проект № 570) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

26.  (проект № 571) Про надання дозволів на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

27.  (проект № 572) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

28.  (проект № 573) Про поновлення та припинення дії договорів оренди 

земельних ділянок. 

29. (проект № 574) Про надання дозволів на проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок. 

30.  (проект № 575) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Попович І.І.) 

31.  (проект № 576) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Штулер О.Ю.) 

32.  (проект № 577) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ «Дабо») 

33. (проект № 578) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ПАТ «Закарпатінтерпорт») 

34. (проект № 579 ) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

35. (проект № 580 ) Про прийняття земельної ділянки в комунальну 

власність.(вул. Гленца) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проекти рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 
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"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

 

36.  (проект № 581) Про виконання судового рішення. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

37.  (проект № 582) Про зміни і доповнення до рішення міської ради 

10.03.2016 року № 119. (Про затвердження містобудівної документації) 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

38.  (проект № 583) Про зміни у складі виконавчого комітету Ужгородської 

міської ради. 

СЛУХАЛИ: Пуглик О.І.  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 – 1. 

Рішення прийнято. 

 

39.  (проект № 584) Про затвердження Положення про Ужгородський 

міський центр соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді та граничної 

чисельності працівників Ужгородського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді. 
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СЛУХАЛИ: Фленько І.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

40.  (проект № 585) Про перейменування структурного підрозділу міської 

ради. 

СЛУХАЛИ: Воловар М.Ю.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

41.  (проект № 586) Про Положення про функціонування офіційного веб – 

сайту Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відправити проект рішення на до вивчення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

42.  (проект № 587) Про Порядок запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів в Ужгородській міській раді та її виконавчих органах. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
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43.  (проект № 588) Про затвердження списку присяжних. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

44.  (проект № 589) Про зміни до рішення ХLІV сесії міської ради ІV 

скликання від 16.09.2005 № 646. (Положення про помічників депутатів). 

СЛУХАЛИ: Ігнат О.В.  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 – 1. 

Рішення прийнято. 

 

45.  (проект № 590) Про хід децентралізації та об’єднання територіальних 

громад у Закарпатській області. 

СЛУХАЛИ: Ігнат О.В.  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 – 1. 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова комісії         О. Камінська 

 

 

 

Секретар комісії        О. Ігнат 


