УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
П Р О Т О К О Л № 17
позачергового засідання виконавчого комітету
18 вересня 2019 року

Засідання розпочато: о 10.00
Засідання закінчено: об 11.00

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ :
Андріїв Б.Є.

міський голова

Сушко А.А.

секретар ради

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ:
Палінчак М.М., Сембер С.В.
ПРИСУТНІ ПРАЦІВНИКИ:
Пекар В.І.
Романюк С.В.
Козак Н.Д.

- начальник управління правового забезпечення
- заступник начальника відділу документального та
організаційного забезпечення
- начальник відділу документального та організаційного
забезпечення

ПРИСУТНІ ВІД УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ:
при обговоренні та внесенні проектів рішень
Гомонай В.В.

- заступник міського голови

Фартушок І.І.

- заступник міського голови

Білак О.П.

- заступник міського голови

Турянчик О.О.

- начальник управління житлово-комунального
господарства департаменту міського господарства
- начальник управління майном департаменту міського
господарства

Полтавцева Т.В.

Лозан О.В.

- головний спеціаліст відділу експлуатації житлового
фонду та інженерних мереж управління житловокомунального господарства департаменту міського
господарства

Боршовський О.І.

- начальник управління містобудування та архітектури

Бобик П.І.

- начальник відділу транспорту, державних закупівель та
зв’язку

Мандич Ю.В.

- депутат міської ради

Євдокименко М.С.

- головний спеціаліст відділу запобігання і протидії
корупції та взаємодії з правоохоронними органами

Кохан А.І.

- начальник відділу інформаційної роботи

Подоляк Л.П.

- заступник начальника відділу інформаційної роботи

Медюх Ю.

- головний спеціаліст відділу інформаційної роботи

Мегела О.

- головний редактор газети «Ужгород»

Хижняк К.

- представник 21 телеканалу

Єршов Е.

- представник 21 телеканалу

Міхліченко В.

-представник телеканалу Тиса-1

Андрусяк А.

-представник суспільного телебачення

Пілюгін А.П., Ключевський І.І., Дроботенко О.В. - приватні підприємці,
Грегор В., Глагола В., Майстренко Н. – громадські активісти.

Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому. За
прийняття порядку денного за основу голосували одноголосно. Міський голова
запропонував довключити до порядку денного проект рішення про погодження
розміщення тимчасової споруди для проведення богослужінь. За довключення
питання та за порядок денний в цілому голосували одноголосно.
СЛУХАЛИ: Про продовження та відмову у продовженні строку дії дозволів на
розміщення об’єктів зовнішньої реклами.
Доповідала: Полтавцева Т.В.
Виступили: Сембер С.В., Глагола В., Ключевський І.І.,
Боршовський О.І., Пілюгін А.П., Андріїв Б.Є.
Голосували за прийнятття рішення з урахуванням критичних
зауважень та поправкою у пункті 1(доповнення - за винятком
історичного ареалу) одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 326 прийняти (додається).
СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на проведення робіт з порушення цілісності
об’єктів благоустрою.
Доповідав: Лозан О.В.
Виступили: Сембер С.В., Майстренко Н., Сушко А.А.,
Гомонай В.В., Турянчик О.О., Андріїв Б.Є.
Голосували за прийняття рішення з вилученням п.1.1 проєкту
одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 327 прийняти (додається).
СЛУХАЛИ: Про користування спортивними спорудами.
Доповідала: Полтавцева Т.В.
Голосували за прийняття рішення одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 328 прийняти (додається).
Міський голова запропонував зняти з розгляду питання 4,5,6
порядку денного через наявність конфлікту інтересів.
СЛУХАЛИ: Про погодження розміщення тимчасової споруди для проведення
богослужінь.
Доповідав: Боршовський О.І.
Голосували за прийняття рішення одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 329 прийняти (додається).

Міський голова

Богдан АНДРІЇВ

