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ПРОТОКОЛ № 32 
засідання  постійної  комісії з питань освіти, культури,  охорони 

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

міжконфесійних відносин та туризму 
 

від 22.10.2018 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

         

 

         ВІДСУТНІ: 

Камінська Олена Анатоліївна - голова комісії. 

Ігнат Олександр Володимирович - секретар комісії. 

Кулін Золтан Золтанович - заступник голови комісії. 

Горват Мирослав Васильович; 

Ломага Юрій Юрійович;  

Росада Іван Михайлович – члени комісії. 

Риба Андрій Юлійович – член комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Обговорення проектів рішень чергової ХХVІ сесії Ужгородської міської  

ради VІI скликання. 

ІІ. Про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб. 

 

І. Обговорення проектів рішень чергової ХХVІ сесії Ужгородської міської  

ради VІI скликання. 

 

1. (проект №1321) Про доповнення до рішення XVIII сесії міської ради VII 

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

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 №1324 з доповненнями 1,2,3) 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 з наступними критичними зауваженнями: 

 Пункти 1.20, 1.21 ,1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.35 проекту рішення 

відправити на до вивчення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

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

Рішення прийнято. 

3. (проект №1325 з доповненням 1,2,3,4) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

4.  (проект №1326 з доповненнями 1,2) Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: 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. 

5. (проект №1327 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: 

Пункти 1.8 та 1.9 проекту рішення відправити на до вивчення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

6. (проект №1328 з доповненнями 1,2,3) Про надання згоди 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 з наступними критичними зауваженнями: 

Пункти 1.1, 1.2, 1.3 та 1.5 проекту рішення відправити на до вивчення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 



3 
 

Рішення прийнято. 

7. (проект №1329 з доповненнями 1,2,3) 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 з наступними критичними зауваженнями: 

 Підтримати зауваження постійної комісії з питань регулювання 

земельних відносин, містобудування та архітектури в частині пункту 1.1 

проекту рішення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

8. (проект №1330 з доповненнями 1,2) Про поновлення та припинення дії 

договорів оренди земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Пункт 3.7 проекту рішення відправити на до вивчення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

9. (проект №1331 з доповненнями 1,2) Про надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

10. (проект №1332) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ «Хозяйка»).  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

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

Рішення прийнято. 

11.  (проект №1333) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Сивоус М.Д.)  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

12.  (проект №1334) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. ( гр. Король 

О.П.).   

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

13.  (проект №1335) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ФОП Данч Т.О.).   

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

14.  (проект №1336) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ФОП Ковач 

О.М.).   

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

15.  (проект № 1337 з доповненнями 1,2) Про зміни та скасування рішень 

міської ради. 
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СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

16.  (проект №1338) Про визнання рішення міської ради 23.12.2015 р. № 71 

таким, що втратило чинність. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення. 

СЛУХАЛИ: Ігнат О.В. виступив проти визнання рішення міської ради 

23.12.2015 р. № 71таким, що втратило чинність, оскільки на теперішній час 

інвентаризацію землі в місті не завершено. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати зняти з розгляду проект рішення до 

проведення повної інвентаризації землі. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

17.  (проект №1339) Про впорядкування землекористувань по вулиці 

Минайській, 71. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

18.  (проект № 1340) Про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок 

і чоловіків у житті місцевих громад.  

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. 

 

ІІ. Про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб. 
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1. Про звернення голови Поважної Ради Відзнаки  за професіоналізм та 

милосердя «Ордену Святого Пантелеймона» Князевича В.М. 09.10.2018 року № 

233. 

СЛУХАЛИ: Камінська О.О. зачитала звернення голови Поважної Ради 

Відзнаки  за професіоналізм та милосердя «Ордену Святого Пантелеймона» 

Князевича В.М. щодо інформування про традиційні урочистості з нагоди 

відзначення найкращих українських і зарубіжних медиків у день Святого 

великомученика Пантелеймона у м. Києві. 

ВИРІШИЛИ: Взяти до уваги подану інформацію. 

 

2. Про звернення гр. Король М.М. щодо розгляду можливості виділення ліжко-

місць для проходження реабілітації інсулінозалежних дітей в Ужгородській 

міській дитячій клінічній лікарні 28.08.2018 року № 72. 

СЛУХАЛИ: Ігнат О.В. проінформував присутніх про зміст листа гр. Король 

М.М. щодо розгляду можливості виділення ліжко-місць для проходження 

реабілітації інсулінозалежних дітей в Ужгородській міській дитячій клінічній 

лікарні. 

ВИРІШИЛИ: Направити звернення гр. Король М.М. до відділу охорони 

здоров’я для розгляду питання по суті. 

 За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова комісії        О. КАМІНСЬКА 

 

 

Секретар комісії        О. ІГНАТ 


