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ПРОТОКОЛ № 33 
засідання  постійної  комісії з питань освіти, культури,  охорони 

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

міжконфесійних відносин та туризму 
 

від 04.12.2018 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

         

 

         ВІДСУТНІ: 

Камінська Олена Анатоліївна - голова комісії. 

Ігнат Олександр Володимирович - секретар комісії. 

Кулін Золтан Золтанович - заступник голови комісії. 

Ломага Юрій Юрійович;  

Риба Андрій Юлійович 

Росада Іван Михайлович – члени комісії. 

Горват Мирослав Васильович – член комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Пекар В.І. – начальник управління правового 

забезпечення; 

Травіна О.В. – начальник управління економіки та 

стратегічного планування; 

Біксей А.Б. – директор департаменту праці та соціального 

захисту населення; 

Боршовський О.І. – начальник управління містобудування 

та архітектури; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики; 

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

Зима І.В. – начальник відділу оборонної, мобілізаційної 

роботи та цивільного захисту населення; 

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського 

господарства; 

Яцків О.І  – заступник директора департаменту міського 

господарства; 

Полтавцева Т. В. – начальник управління майном міста 

департаменту міського господарства; 

Турховська А.І. – начальник відділу бухгалтерського 

обліку; 

Урста М.В. – начальник управління програмного та 

комп’ютерного забезпечення; 

Воловар М. В. – начальник служби персоналу та спец 

роботи; 

Євдокименко М.А. – головний спеціаліст відділу 

запобігання і протидії корупції та взаємодії з 

правоохоронними органами; 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Качанова В.В. – головний лікар Ужгородської міської 

поліклініки; 
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Білонка В.І., Щадей В.І. – депутати міської ради; 

Коваль О.Д. –  керівник «Турінформ Закарпаття»; 

Баран І.В. – представник громадськості. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Обговорення проектів рішень чергової ХХХ сесії Ужгородської міської  

ради VІI скликання. 

ІІ. Про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб. 

 

І. Обговорення проектів рішень чергової ХХХ сесії Ужгородської міської  

ради VІI скликання. 

 

1. Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими 

органами міської ради за 2018 рік. 

ВИРІШИЛИ: Взяти до уваги звіт міського голови. 

2. (проект № 1343 з доповненням) Про проекти регуляторних актів міської 

ради та виконавчого комітету на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення. Запропонував членам 

комісії, враховуючи лист управління містобудування та архітектури 03.12.2018 

року № 01-22/569, відповідно до  Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статті 26 Закону 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні» доповнити таблицю додатку 

до проекту рішення пунктом проекту регуляторного акту про Порядок 

присвоєння, зміни та підтвердження поштових (юридичних) адрес об’єктам 

нерухомого майна в місті Ужгороді. 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 Доповнити таблицю додатку до проекту рішення пунктом проекту 

регуляторного акту, згідно таблиці: 
№

п/

п 

Назва 

проекту 

регуляторн

ого акта 

Вид 

проекту 

Суть 

проекту 

регуляторно

го акта 

Обгрунтування 

необхідності 

прийняття 

регуляторного 

акта 

Строки 

виконан

ня  

Спосіб 

оприлюднення  

Розробник 

проекту 

8 Порядок 

присвоєння, 

зміни та 

підтвердже

ння 

поштових 

(юридичних

) адрес 

об’єктам 

нерухомого 

майна в 

місті 

Ужгороді 

Рішення 

сесії 

Порядок 

встановлює 

на території 

міста єдиний 

функціональн

ий механізм 

надання 

поштових 

адрес та 

закріплює 

основні 

принципи 

присвоєння 

адрес 

У зв’язку із 

зміною 

законодавства 

України 

2019 рік Розміщення на 

офіційному сайті 

міської ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного акту, 

проекту рішення і 

аналізу регуляторного 

впливу 

Управління 

містобудува

ння та 

архітектури 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 



3 
 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

3.  (проект № 1344) Звіт про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста за січень-вересень 2018 року. 

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 № 1345) Звіт про виконання бюджету м. Ужгород за січень-

вересень 2018 року. 

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

5.  (проект № 1346) Про затвердження Стратегії розвитку міста «Ужгород – 

2030». 

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. 

6.  (проект № 1347) Про Програму підтримки управління патрульної поліції 

в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 2018 – 2020 

роки. 

СЛУХАЛИ: Євдокименко М.А. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 
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"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 

7.  (проект № 1348) Про Програму підтримки І державного пожежно – 

рятувального загону УДСНС України у Закарпатській області на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Зима І.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. 

8.  (проект № 1349) Про реорганізацію комунальних закладів. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення. 

СЛУХАЛИ: Качанова В.В. виступила проти проведення реорганізації 

Ужгородської міської поліклініки шляхом приєднання до Ужгородської міської 

клінічної лікарні. Наголосила про недоцільність прийняття відповідного 

рішення, оскільки реорганізація, ймовірно призведе до звільнення багатьох 

працівників, включаючи медичний персонал поліклініки. Також зазначила, що 

кращим варіантом для майбутнього поліклініки стало перетворення останньої у 

комунальний заклад.  

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. запевнив членів постійної комісії, що медичний 

персонал при проведеній реорганізації не постраждає, оскільки наразі в місті не 

вистачає достатньої кількості медиків. Навпаки реорганізація приведе до 

покращення рівня надання стаціонарної допомоги шляхом забезпечення 

можливості консультування хворих спеціалістами, які наразі відсутні у штаті 

лікарні, також покращиться рівень надання амбулаторної допомоги та буде 

проводитися ротація лікарів між стаціонаром і поліклінікою, що свою чергу 

підвищить їх фаховий рівень. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відправити проект рішення на до вивчення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 2; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

9.  (проект № 1350) Про реорганізацію комунального закладу 

«Ужгородський міський пологовий будинок» шляхом перетворення у 

комунальне некомерційне підприємство «Ужгородський міський 

пологовий будинок». 

10. (проект № 1351) Про реорганізацію комунального закладу «Ужгородська 

міська дитяча клінічна лікарня» шляхом перетворення у комунальне 
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некомерційне підприємство «Ужгородська міська дитяча клінічна 

лікарня». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відправити проекти рішень на до вивчення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

11.  (проект № 1352) Про зміни до рішення ХХІV сесії міської ради VІІ 

скликання 10.07.2018 № 1175. (Програма Репродуктивне здоров’я 

населення). 

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. 

12.  ( проект № 1353) Про прийняття коштів медичної субвенції на 2019 рік. 

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. 

13.  (проект № 1354 з доповненнями 1,2) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 Викласти в новій редакції наступні пункти проекту рішення: 

1. 1.24 Гр. Русник Михайлу Юрійовичу, 1957 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. Вузька, 89, кв. 19, особі з інвалідністю 1 – 

ї групи загального захворювання, (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2103621495), на ремонт покрівлі даху у сумі 

20000,00 грн.; 

1.28 Гр. Кудловській Нелі Михайлівні, 1968 року народження, 

мешканці м. Ужгород, вул. Франтішека Тіхого, 19/34, (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків 2484803229) на лікування 

дитини у сумі 5000,00 грн., як виняток; 
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1.29   Гр. Міовканич Марії Михайлівні, 1967 року народження, 

мешканці м. Ужгород, вул. Михайла Грушевського, 66/5, особа з 

інвалідністю 3 групи загального захворювання, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків 2479502808), на лікування і 

придбання ліків у сумі 5000,00 грн.; 

1.31 Гр. Попдякуник Петру Дмитровичу, 1959 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, пр. Свободи, 22/1, пенсіонер по віку,  

(реєстраційний номер облікової картки платника податків 2162523957), на 

лікування і придбання ліків у сумі 5000,00 грн. 

2. Доповнити проект рішення наступними пунктами:  

«Гр. Грецькому Івану Михайловичу, 1942 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. Транспортна, 4, особа з інвалідністю 2 групи 

загального захворювання,  (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 1555511072), на лікування і придбання ліків у сумі 

2000,00 грн.; 

Гр. Барбілу Богдану Олександровичу, 1956 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. Марії Заньковецької, 95/11, (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків 2078712050), на лікування і 

придбання ліків у сумі 2000,00 грн.» 

3. У зв’язку із технічною помилкою привести у відповідність 

нумерацію проекту рішення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 

14.  (проект № 1355) 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" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 

15.  (проект № 1356) Про Програму фінансування видатків на компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських 

автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2019 

рік. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 
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Пункт 1 проекту рішення викласти в наступній редакції: 

«1. Затвердити Програму фінансування видатків на компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських 

автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2019 

рік.». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 

16.  (проект № 1357) Про зміни до рішення ХV сесії міської ради VII 

скликання 12.09.17 №760. (Програма забезпечення молоді житлом) 

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. 

17.  (проект № 1358) Про зміни до Програми підготовки до продажу 

земельних ділянок на 2018-2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.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. 

18.  (проект № 1359) Про зміни до Програми розвитку земельних відносин у 

м. Ужгород на 2017-2019 роки. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відхилити проект рішення у зв’язку із 

дубляжем з проектом рішення № 1360.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
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19.  (проект № 1360) Про зміни до Програми розвитку земельних відносин у 

м. Ужгород на 2017-2019 роки. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 Додаток до проекту рішення «Розрахунок потреби коштів на 

реалізацію Програми у 2017-2019 роках» викласти в наступній редакції: 

Додаток 

до проекту рішення ____сесії 

міської ради VII скликання 

                                                               ___________№_____ 
 

Розрахунок  

потреби коштів на реалізацію Програми у 2017-2019 роках 

 

№ 

п\п 
Показники 

Загальна 

вартість 

робіт, тис. 

грн. 

Розподіл коштів по роках, тис. 

грн. 

2017 2018 2019 

1 
Інвентаризація земель 

міста 
4000 2000 210 1790 

2 

Розробка та 

затвердження плану 

земельно-

господарського устрою 

міста Ужгород 

301 - 301 - 

3 

Виготовлення 

ортофотоплану 

території міста 

Ужгорода 

400 - - 400 

4 

Підготовка проекту 

встановлення (зміни) 

меж міста Ужгород з 

урахуванням 

містобудівної 

документації 

503 - - 503 

5 

Оформлення 

правовстановлюючих 

документів на земельні 

ділянки комунальної 

власності (в тому числі 

під об’єктами 

комунальної власності) 

та підготовка лотів до 

проведення земельних 

796 199 398 199 
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торгів (аукціонів), в 

тому числі: 

5.1 

Здійснення заходів 

державної реєстрації 

земельних ділянок та 

прав на них 

9 18 9 

5.2 

Розроблення 

землевпорядної 

документації  

90 160 70 

5.3 

Оформлення 

правовстановлюючих 

документів щодо 

підготовки лотів до 

проведення земельних 

торгів (аукціонів), в т.ч. 

кошти на оплату послуг 

виконавцям земельних 

торгів, а також кошти на 

виготовлення звітів про 

експертну грошову 

оцінку земель 

100 220 120 

6 
Придбання земельних 

ділянок 
10000 5000 5000 - 

6.1 
для облаштування 

нового кладовища 
4985,5 - 4985,5  

6.2 
для будівництва 

соціального житла 
14,5 - 14,5  

Всього 16000 7199 5909 2892 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

20.  (проект № 1361) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

23.12.15 № 58. (Програма впровадження системи відео спостереження). 

СЛУХАЛИ: Урста М.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 – 0. 

Рішення прийнято. 
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21.  (проект № 1362) 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 – 0. 

Рішення прийнято. 

22.  (проект № 1363 з доповненнями 1,2) 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" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

23.  (проект № 1364) 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" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

24.  (проект № 1365 з доповненням) Про зміни до Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств міста Ужгород 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" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
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25.  (проект № 1366 з доповненням) Про зміни до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік. 

СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 У Додатку 2 «Показники будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів на 2018рік»: 

1.1. Назву об’єкта: «Будівництво пасажирського ліфта будівлі ЗОШ 

№ 20 ліцей «Лідер» викласти в новій редакції: «Реконструкція 

будівлі ЗОШ № 20 ліцею «Лідер» під потреби мало мобільних 

груп населення по вул. Сільвая,3» без зміни обсягу 

фінансування. 

1.2. За рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт приміщень будівлі центру 

первинної медико-санітарної допомоги по вул. Грибоєдова,20В 

для облаштування тимчасового перебування осіб без певного 

місця проживання – 300,0 тис. грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

26.  (проект № 1367 з доповненням) 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. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

27.  (проект № 1368) Про надання пільги. (сплата земельного податку землі 

комунальних об’єктів). 

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 – 0. 

Рішення прийнято. 
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28.  (проект № 1369) Про передачу об’єктів (підземний газопровід об’єкта на 

Студентській наб., 10). 

29. (проект № 1370) Про передачу об’єкта (каналізаційна мережа по вул. Д. 

Климпуша та О. Хіри). 

30. (проект № 1371) Про передачу об’єктів (каналізаційна мережа стадіону 

«Автомобіліст», водопровідна мережа Ю. Жатковича). 

31. (проект № 1372) Про передачу об’єкта (насосні агрегати). 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проекти рішень.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

32.  (проект № 1373) Про зміни до рішення міської ради 07.11.2014 №1505 

«Про Порядок отримання паспортів відкритих літніх майданчиків у м. 

Ужгороді». 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. 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. 

33.  (проект № 1374) Про внесення змін у детальний план території, 

обмеженої вулицями Перемоги, Олександра Радищева, Возз’єднання та 

Михайла Драгоманова. 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.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 – 1. 

Рішення прийнято. 

34.  (проект № 1375 з доповненням) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

35. (проект № 1376 з доповненням) Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 
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36.  (проект № 1377 з доповненням) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

37. (проект № 1378 з доповненням) Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

38. (проект № 1379 з доповненням) Про надання згоди на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

39. (проект № 1380 з доповненням) Про затвердження технічної документації 

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

40. (проект № 1381 з доповненням) Про поновлення та припинення дії 

договорів оренди земельних ділянок. 

41. (проект № 1382 з доповненням) Про надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

42. (проект № 1383) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Данюк О.М.) 

43. (проект № 1384) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Костів В.І.) 

44. (проект № 1385) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Костів С.М.) 

45. (проект № 1386) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Костів С.М.) 

46.  (проект № 1387) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Коцур М.І.) 

47. (проект № 1388) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Рошко Г.Й.) 

48. (проект № 1389) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Стегура М.І.) 

49. (проект № 1390) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ПАТ «Закарпаттялада»). 

50. (проект № 1391) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ «Струг») 

51. (проект № 1392) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ГО «Обєднання власників земельних ділянок «Уж»). 

52. (проект №1335) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ФОП Данч Т.О.). повторно. 
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53. (проект № 1393 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" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 

54. (проект № 1394 з доповненням ) Про затвердження структури апарату 

ради та виконавчих органів міської ради, їх загальної штатної 

чисельності. 

СЛУХАЛИ: Воловар М.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. 

55.  ( проект № 1395) Про визнання таким, що втратило чинність, рішення 

XXVI сесії міської ради VII скликання 28 серпня 2018 року №1211 «Про 

конкурс на право утримання та експлуатації парку «Підзамковий». 

СЛУХАЛИ: Щадей В.І. 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. 

56.  (проект № 1396) Про створення постійної комісії. 

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. 

57.  (проект № 1397) Про дозвіл на придбання службового автомобіля. 

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 – 0. 

Рішення прийнято. 

58.  (проект №1398 з доповненням) Про бюджет міста Ужгород на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.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. 

59.  (проект № 1399) Про прогноз бюджету міста Ужгород на 2020 – 2021 

роки. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.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. 

60.  Про запит депутата. 

ВИРІШИЛИ: Взяти до уваги запит депутата. 

61.  Про заяву депутата. 

ВИРІШИЛИ: Взяти до уваги заяву депутата. 

 

ІІ. Про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб. 

 

1. Про звернення керівника «Турінформ Закарпаття» Коваля О.Д. 

СЛУХАЛИ: Коваль О.Д. звернувся до членів постійної комісії з пропозиціями 

по розвитку потенціалу туризму та формування привабливості міста Ужгород 

для врахування вищезазначених у відповідній цільовій Програмі. (додається). 

СЛУХАЛИ: Травіна О.В. зазначила, що Програма розвитку туризму та 

формування позитивного інвестиційного іміджу міста Ужгород на 2018-2022 

роки затверджена рішенням сесії міської ради, кошти на неї виділені. 

Запропонувала Ковалю О.Д. та іншим представникам туристичного бізнесу 

долучитися до обговорень, взяти участь у піднятті потенціалу туризму та 

привабливості міста для раціонального поділу коштів вказаної Програми. 

ВИРІШИЛИ: Взяти до уваги подану інформацію. 
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2. Про усне звернення гр. Барана І.В.  

СЛУХАЛИ: Баран І.В. проінформував членів постійної комісії про місто-

побратим Дармштадт (Німеччина), його розвиток у сфері технічної науки. 

Наголосив, що у м. Дармштадт знаходиться Європейський Центр космічних 

операцій, Центр космічних досліджень, іонний прискорювач, аналогічний тому, 

що побудований у Швейцарії. Відзначив, що у цьому місті успішно 

практикується дотації у сферу науки, а міський університет є основним 

інвестором та роботодавцем у місті.  

 Враховуючи наведене, для заохочення до знань та стимулювання кращих 

учнів, у сфері точних наук, переможців олімпіад обласного рівня, МАН по 

фізиці, математиці, астрономії та інформатика, запропонував постійній комісії 

розглянути пропозицію про внесення змін до діючої Програми підтримки 

обдарованої учнівської молоді та учнівського врядування м. Ужгорода на 2016-

2020 роки доповнивши її преміальними поїздками для школярів-переможців 

обласних олімпіад та МАН м. Ужгорода до м. Дармштадт із відповідним 

фінансуванням. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню освіти внести зміни до Програми 

підтримки обдарованої учнівської молоді та учнівського врядування м. 

Ужгорода на 2016-2020 роки доповнивши її преміальними поїздками для 

школярів-переможців обласних олімпіад та МАН м. Ужгорода до м. 

Дармштадт із відповідним фінансуванням. 

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 


