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ПРОТОКОЛ № 28 
засідання  постійної  комісії з питань освіти, культури,  охорони 

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

міжконфесійних відносин та туризму 
 

від 10.05.2018 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

          

          

         ВІДСУТНІ: 

Камінська Олена Анатоліївна - голова комісії. 

Кулін Золтан Золтанович - заступник голови комісії. 

Ігнат Олександр Володимирович - секретар комісії. 

Ломага Юрій Юрійович;  

Росада Іван Михайлович; 

Риба Андрій Юлійович  – члени комісії. 

Горват Мирослав Васильович – член комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Габор А.А. – секретар ради; 

Яцків О.І. – заступник директора департаменту міського 

господарства; 

Травіна О.В. – начальник управління економіки та 

стратегічного планування; 

Пекар В.І. – начальник управління правового 

забезпечення; 

Біксей А.Б. – начальник управління праці та соціального 

захисту населення; 

Квіт В.В. – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики; 

Столярова І.М. – заступник начальника відділу охорони 

здоров’я; 

Тарахонич В.Ю. – начальник відділу міжнародних 

грантових програм та інновацій; 

Чепкий О.О. –  начальник відділу землекористування; 

Воловар М.В. – начальник служби персоналу та спец 

роботи; 

Вереш П.М. – депутат міської ради. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Обговорення проектів рішень чергової ХХІІІ сесії Ужгородської міської 

ради VІI скликання. 

 

 

1. (проект № 1061) Про вступ до Асоціації органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна». 

СЛУХАЛИ: Тарахонич В.Ю.  представила проект рішення.  
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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. 

2.  (проект № 1062) Про приєднання Ужгородської міської ради до 

ініціативи Європейського Союзу «Мери та економічне зростання». 

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 № 1063) Про зміни до Програми розвитку туризму та 

формування позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018 – 

2022 роки. 

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. 

4.  ( проект № 1036) Про зміни до Програми додаткових гарантій 

соціального захисту громадян на 2018 рік. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. 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 – 1. 

Рішення прийнято. 

5.  (проект № 1064) Про зміни до комплексної Програми профілактики та 

протидії злочинності в місті Ужгород на 2017 – 2020 роки. (є зауваження 

департаменту фінансів). 
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ВИРІШИЛИ: Заслухати начальника Ужгородського відділу ВП Головного 

управління Національної поліції в Закарпатській області на засіданні сесії 

міської ради щодо доцільності виділення коштів на проведення заходів по 

енергозбереженню.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

6.  (проект № 1065) Про зміни до рішення VІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 29.11.2016 № 443. (Програма зміцнення матеріально технічної 

бази МЦПМСД). 

СЛУХАЛИ: Столярова І.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. 

7.  (проект № 1066) Про доповнення до Програми будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту дитячих та спортивних 

майданчиків у м. Ужгород на 2017 – 2021 роки. 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.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. 

8.  (проект № 1067) Про зміни до Програми 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 – 0. 

Рішення прийнято. 
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9. (проект № 1068) Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ 

скликання 09.12.2011 р. № 323. (Програма комплексного 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" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

10.  (проект № 1069) Про встановлення розміру кошторисної заробітної 

плати, який враховується при визначенні вартості будівництва (нового 

будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного 

переоснащення) об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних 

коштів. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 2; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

11.  (проект № 1070) Про Програму утримання та фінансової підтримки 

спортивних споруд КП «Стадіон «Авангард» на 2018 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 2; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

12.  (проект № 1071) 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" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 
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"УТРИМАВСЯ"- 3; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

13.  (проект № 1072) Про доповнення до рішення ХVІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 14.12.2017 року № 903. (Про дольову участь співвласників 

багатоквартирних будинків у проведенні кап. ремонту житла). 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 2; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

14.  (проект № 1073 з доповненням) Про зміни до Програми капітального 

ремонту житлового фонду у м. 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" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 3; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

15.  (проект № 1074 з доповненням) Про зміни до Програми благоустрою 

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" – 3; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 3; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

16.  (проект № 1075) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгорода на 2018 рік. 

СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення.  
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ВИРІШИЛИ: Підтримати зауваження постійної комісії з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування та 

рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

17.  (проект № 1076) Про зміни до бюджету міста на 2018 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

Заслухати на засіданні сесії міської ради пояснення начальника відділу 

охорони Решетаря В.В. та головного лікаря пологового будинку Онопка 

О.Ю. стосовно додаткової потреби коштів на заробітну плату працівникам 

пологового будинку. Пояснення надати у письмовому вигляді постійній 

комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

18.  (проект № 1077) Про надання згоди на прийняття квартир у комунальну 

власність. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 4; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення не прийнято. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

19.  (проект № 1078) Про доповнення до Правил благоустрою міста 

Ужгород. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

20. (проект № 1079) Про доповнення до рішення ХVІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 14.12.2017 року № 889. (План підготовки регуляторних актів). 

СЛУХАЛИ: Пекар В.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 – 0. 

Рішення прийнято. 

21.  (проект № 1080) Про Положення про Ужгородській міській 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) та затвердження штатної чисельності. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. 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 – 1. 

Рішення прийнято. 

22.  (проект № 1081) Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІІ 

скликання 28 лютого 2017 року № 608. (структура апарату ради та 

виконкому) 

СЛУХАЛИ: Воловар М.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати зауваження постійної комісії з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування та 

рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

23.  (проект № 1082) Про затвердження містобудівної документації. 

(територія, обмежена вул. Електрозаводською, Шумною, Другетів, 

Айвазовського, Панькевича). 

СЛУХАЛИ: Квіт В.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"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

24.  (проект № 1083) Про затвердження містобудівної документації. 

(територія, обмежена вул. Перемоги, Бобяка, Володимирьскою, 

Драгоманова) 

СЛУХАЛИ: Квіт В.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 № 1084) Про затвердження містобудівної документації. 

(територія, обмежена вул. Можайського, Бородіна, Минайською, 

Декабристів). 

СЛУХАЛИ: Квіт В.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 № 1085) Про перейменування провулків. 

СЛУХАЛИ: Квіт В.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 № 1086 з доповненнями 1,2,3) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

28.  (проект № 1087 з доповненнями 1,2 ) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

29.  (проект № 1088 з доповненнями 1,2,3) Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 
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СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проекти рішень.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проекти рішень до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

30. (проект № 1089 з доповненнями 1,2) 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 з наступними критичними зауваженнями: 

Пункт 1.7. доповнення до проекту рішення відправити на до вивчення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

31.  (проект № 1090 з доповненнями 1,2) Про надання згоди на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

32.  (проект № 1091 з доповненнями 1,2,3) Про затвердження технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

33. (проект № 1092) Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земель комунальної 

власності. 

34.  (проект № 1093 з доповненнями 1,2) Про поновлення та припинення дії 

договорів оренди земельних ділянок. 

35.  (проект № 1094 з доповненнями 1,2,3) Про надання дозволів на 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

36.  (проект № 1095) Про затвердження матеріалів актуалізації звіту про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення. (гр. Гулевата Т.В.) 

37.  (проект № 1096) Про затвердження матеріалів актуалізації звіту про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення. (гр. Бейгулову А.Є.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проекти рішень.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проекти рішень до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

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

Рішення прийнято. 

38.  (проект № 1097) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Арутюнян Н.О.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Застосувати до вартості земельної ділянки коефіцієнт 1,5. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

39.  (проект № 1098) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. ( гр. Гусак С.М.) 

40.  (проект № 1099) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Данецук 

В.М.) 

41.  (проект № 1100) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ФОП Сливка 

М.М.) 

42.  (проект № 1101) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Терпак М.В.) 

43.  (проект № 1102) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Кальницька М.А.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проекти рішень.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проекти рішень до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

44.  (проект № 1103) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу  

(ТОВ «Альбіон – Уж») 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Застосувати до вартості земельної ділянки коефіцієнт 1,5. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 
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"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

45.  (проект № 1104) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ «Західна 

інвестиційна компанія») 

46.  (проект № 1105) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ «Каслекс») 

47.  (проект № 1106) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Квіти Ужгорода – 2») 

48. (проект № 1107) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ 

«Новопарт») 

49.  (проект № 1108) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ «Фірма 

«Магістраль ЛТД») 

50.  (проект № 1109) Про впорядкування землекористувань по вулиці 

Минайській, 71. 

51.  (проект № 1110) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

52.  (проект № 1111 з доповненням ) Про зміни та скасування рішень міської 

ради. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проекти рішень.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проекти рішень до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Риба А.Ю.  проінформував присутніх, про прикрий інцидент, а 

саме, вчитель історії Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 13 
Потураєва Мар’яна Михайлівна у соціальній мережі «Facebook» неетично 

висловилась стосовно національностей, які постраждали під час Другої світової 

війни. Наголосив, що подібні висловлювання з елементами антисемітизму та 

ксенофобії не припустимі для людей, які живуть в сучасному суспільстві, а тим 

більше викладачів. 

 Враховуючи наведене, запропонував членам постійної комісії провести 

виїзне засідання до Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 13 та 

поспілкуватися із дирекцією школи та вчителем історії Потураєвою М.М. 

СЛУХАЛИ: Габор А.А. підтримала пропозицію депутата Риби А.Ю. та 

запропонувала разом із постійною комісією відвідати вказаний заклад. 
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ВИРІШИЛИ: До завершення навчального року відвідати заклад 

Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 13 та 

поспілкуватися із дирекцією школи та вчителем історії Потураєвою М.М. 

на предмет етичної поведінки вчителів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: Ігнат О.В. запропонував членам постійної комісії спільно з 

постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 

фінансів та оподаткування провести виїзні засідання до медичних та освітніх 

закладів міста, з метою володіння інформації щодо стану виконання 

капітальних ремонтів та визначення в майбутньому пріоритетної потреби у 

виділенні бюджетних призначень на проведення робіт з покращення установ 

медичного та освітнього характеру. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію депутата Ігната О.В. 

Звернутися до постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування з пропозицією провести 

спільні виїзні засідання до медичних та освітніх закладів міста, з метою 

володіння інформації щодо стану виконання капітальних ремонтів та 

визначення в майбутньому пріоритетної потреби у виділенні бюджетних 

призначень на проведення робіт з покращення установ медичного та 

освітнього характеру. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова комісії        О. Камінська 

 

 

Секретар комісії        О. Ігнат 


