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ПРОТОКОЛ № 23 
засідання  постійної  комісії з питань освіти, культури,  охорони 

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

міжконфесійних відносин та туризму 
 

від 13.11.2017 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

 

          

          

Камінська Олена Анатоліївна - голова комісії. 

Кулін Золтан Золтанович - заступник голови комісії. 

Ігнат Олександр Володимирович - секретар комісії. 

Горват Мирослав Васильович; 

Ломага Юрій Юрійович;  

Росада Іван Михайлович; 

Риба Андрій Юлійович – члени комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Бабидорич В.І. – директор департаменту міського 

господарства; 

Яцків О.І. – заступник директора департаменту міського 

господарства; 

Травіна О.В. – начальник управління економіки та 

стратегічного планування; 

Зінич А.Б. – заступник начальника управління правового 

забезпечення; 

Біксей А.Б. – начальник управління праці та соціального 

захисту населення; 

Василиндра О.М. – начальник управління культури, 

спорту, сім’ї та молоді; 

Фленько І.І. – директор Ужгородського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

Квіт В.В. – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури; 

Воловар М.В. – начальник служби персоналу та спец 

роботи; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики; 

Соханич Т.І. – заступник начальника Ужгородського 

відділу поліції. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

І. Обговорення проектів рішень другого пленарного засідання чергової 

ХVІІ сесії Ужгородської міської ради VІI скликання 

 

1. (проект № 897 з доповненням) Про зміни до Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2016 – 2017 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

2.  (проект № 898) Про затвердження Положення про бюджет громадської 

ініціативи м. Ужгород. 

СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 Пункт 1.3.2. Положення про Бюджет громадської ініціативи м. 

Ужгород викласти в новій редакції, а саме: 

 «1.3.2. Великі проекти – це проекти, загальна вартість реалізації яких 

становить від 300001,00 до 500000,00 грн. На такі проекти виділяється 75 % 

загального обсягу громадського бюджету. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

3.  (проект № 899) Про зміни до рішення ХLІV сесії міської ради ІV 

скликання від 16.09.09 № 646. (помічники – консультанти) 

СЛУХАЛИ: Ігнат О.В. представив 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 – 2. 

Рішення прийнято. 

4.  ( проект № 840 з доповненням) Про Програму охорони навколишнього 

природного середовища міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.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. 

5.  ( проект № 867) Про Програму матеріально – технічного забезпечення 

Управління патрульної поліції у містах Ужгороді та Мукачеві 

Департаменту патрульної поліції. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 

6.  ( проект № 868 з доповненням) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати зауваження комісії з питань законності, Регламенту 

та депутатської етики та рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії з 

наступними критичними зауваженнями: 

Доповнити проект рішення наступним пунктом: 

«Гр. Грігаш Михайлу Андрійовичу, 1940 року народження, мешканцю 

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

потребує кошти на ремонт і заміну вікон в помешканні. Надати кошти у 

сумі 4000,00 грн.». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 

7.  ( проект № 869) Про зміни до Програми додаткових гарантій 

соціального захисту громадян на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати зауваження комісії з питань законності, 

Регламенту та депутатської етики та рекомендувати проект рішення до 

розгляду на сесії . 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

8.  ( проект № 870) Про зміни до рішення Х сесії міської ради VІІ 

скликання 26.01.17 № 550. (Програма профілактики та протидії 

злочинності). 

СЛУХАЛИ: Соханич Т.І. представив 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 – 2. 
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Рішення прийнято. 

9.   (проект № 871 з доповненням)  Про доповнення до рішення І сесії 

міської ради VІІ скликання 04.02.2016 р. № 89. (Програма виконання 

рішень судів). 

СЛУХАЛИ: Зінич А.Б. 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 № 872) Про зміни до рішення Х сесії VІІ скликання 26.01.2017 

року № 587. (Список присяжних). 

СЛУХАЛИ: Зінич А.Б. 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 № 873) Про зміни та доповнення до рішення ІІІ сесії міської 

ради VІІ скликання 31.05.16 № 229. (Про передачу гуртожитку). 

СЛУХАЛИ: Зінич А.Б. 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. 

12.  ( проект № 874) Про заборону розміщення на території міста Ужгород 

пересувних цирків з тваринами, зоопарків. 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. 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. 
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13.  ( проект № 875) 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" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

14.  ( проект № 876) Про зміни до рішення ХХІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання від 30 травня 2017 року № 661. (Про реконструкцію дитячих 

та спортивних майданчиків). 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. представила проект рішення. Повідомила 

присутніх, що відповідно до доручення постійної комісії з питань законності, 

Регламенту та депутатської етики лише один проект за адресою вул. 

Можайського,16 по Громадському бюджету, який стосується будівництва / 

встановлення дитячих та спортивних майданчиків, не включений до Програми 

реконструкції дитячих та спортивних майданчиків. 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. інформував членів комісії, що по причині 

відсутності виготовленої проектно-кошторисної документації немає 

можливості включити до Програми у 2017 році об’єкт по вул. Можайського,16 . 

Проте, при внесенні змін до Програми запропонував включити зазначений 

об’єкт у наступному році . 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Додаток до проекту рішення доповнити наступним об’єктом: 

«21. вул. Можайського,16 – 300,00 тис.грн.». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

15.  ( проект № 877) Про зміни та доповнення до рішення ІІ сесії міської 

ради VІІ скликання 21 квітня 2016 року № 178. (Програма приватизації 

об’єктів) 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. 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" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 
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Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

16.  (проект № 878) Про зміни до комплексної Програми відновлення 

історичного центру м. Ужгорода на 2017 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.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. 

17.  ( проект № 879 з доповненням 1,2) Про зміни до Програми реконструкції 

та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород 

на 2017 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.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. 

18.  ( проект № 880 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: Яцків О.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. 

19.  ( проект № 881 з доповненням 1,2) Про зміни до рішення ХІ сесії міської 

ради VІІ скликання 28 лютого 2017 року № 598. (Програма 

благоустрою). 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 
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Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

20.  ( проект № 882) Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІІ 

скликання 09.12.2011 р. № 323. (Програма забезпечення містобудівною 

документацією) 

СЛУХАЛИ: Квіт В.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. 

21.  (проект № 883 з доповненням) Про зміни до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Травіна 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 № 884 з доповненням) 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. 

23.  ( проект № 885) Про зміни до рішення VІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 29 листопада 2016 року № 469. (Про передачу приміщень 

товариству «Оптиміст»). 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати зауваження комісії з питань законності, 

Регламенту та депутатської етики та рекомендувати проект рішення до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 
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Рішення прийнято. 

24.  ( проект № 886) Про передачу об’єктів. (каналізаційна мережа). 

СЛУХАЛИ: Яцків О.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. 

25.  ( проект № 887) Про передачу будівлі. (будівля літери В по вул. 

Грибоєдова,20) 

СЛУХАЛИ: Яцків О.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. 

26.  ( проект № 888) Про передачу будівлі котельні. (НВК «Ялинка»). 

СЛУХАЛИ: Яцків О.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. 

27.  ( проект № 889) Про передачу приміщень. (вул. Небесної Сотні,4). 

СЛУХАЛИ: Яцків О.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. 

28.  ( проект № 890) Про списання основних засобів. (КП КАТП – 072801). 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

29.  ( проект № 891 з доповненням) Про зміни до рішення ХІ сесії  міської 

ради VІІ скликання 28 лютого 2017 року № 608.  (Структура апарату 

ради та виконавчих органів). 

СЛУХАЛИ: Воловар М.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 У зв’язку із технічною помилкою загальну чисельність апарату 

міської ради і виконавчих органів ради читати як «314». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 

30.  ( проект № 892) Про затвердження Положення про відділ оборонної, 

мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення. 

СЛУХАЛИ: Воловар М.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 – 2. 

Рішення прийнято. 

31.  ( проект № 893) Про затвердження положення про управління 

державного архітектурно – будівельного контролю Ужгородської міської 

ради. 

СЛУХАЛИ: Воловар М.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати зауваження комісії з питань законності, 

Регламенту та депутатської етики та рекомендувати проект рішення до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 

32.  ( проект № 895) Про затвердження Положення про Ужгородський 

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

СЛУХАЛИ: Фленько І.І. представив проект рішення.  
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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. 

33.  ( проект № 896) Про доповнення до рішення VІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 29.11.2016 року № 441. (План з підготовки регуляторних 

актів). 

СЛУХАЛИ: Зінич А.Б. 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. 
 
 
 

Голова комісії        О. Камінська 

 

 

 

Секретар комісії        О. Ігнат 


