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ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

 

Андріїв Б.Є.                             міський голова 

 

Сушко А.А.                                       секретар міської ради 

 

Макара О.М.                                      керуючий справами виконкому 

 

 

       

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

 

Гісем М.В.,  Палінчак М.М. 

 

 

   

ПРИСУТНІ ПРАЦІВНИКИ: 

 

 

Пекар В.І.    - начальник управління правового забезпечення 

Романюк С.В.                 - заступник начальника відділу документального та 

організаційного забезпечення 

Козак Н.Д. - начальник відділу документального та організаційного 

забезпечення  

 

 

 

 

 



ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

при обговоренні та внесенні проєктів рішень 

 

Боршовський О.І. -  начальник управління містобудування та архітектури 

 

Бобик П.І. - начальник відділу  транспорту   

Химич В.В. - начальник відділу публічних закупівель   

Турянчик О.О. - в.о. директора департаменту міського господарства, 

начальник управління житлово-комунального господарства 

 

  

Полтавцева Т.В. - начальник управління майном міста 

 

  

Куберка М.Ю. - начальник відділу експлуатації житлового фонду та 

інженерних мереж  управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства 

  
Біксей А.Б. - директор департаменту праці та соціального захисту 

населення 

  

Геворкян Д.С. - директор КП «Архітектурно-планувальне бюро»   

Арокгаті М.Ю. - начальник служби у справах дітей   

Щадей В.І. - депутат міської ради   

 Кохан А.І. - начальник відділу інформаційної роботи  

 Подоляк Л.П. - заступник начальника відділу інформаційної роботи  

 Трофименко В. 

 

- головний спеціаліст відділу інформаційної роботи  

Ярохович Ю. - представник телеканалу «Прямий» 

Присутні: Пашкевич М.М., мешканець вул. Шевченка, 45, Чернишев В.М., 

мешканець вул. Шевченка, 49, Белчгазі Ф.І. мешканець пров. Шевченка, 4,  

Пайда І.І., голова ОСББ «Проспект Свободи, 54».  

 

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому. 

Депутат Щадей В.І. запропонував довключити до порядку денного розгляд 

питання щодо скасування дозволу на будівництво по вул. Шевченка. За 

довключення зазначеного питання  та в цілому за порядок денний голосували 

одноголосно.  

 

СЛУХАЛИ: Про скасування містобудівних умов та обмежень на проектування 

об’єкта будівництва по вул. Тараса Шевченка, 47 та наказу 

управління містобудування та архітектури № 166-М від 14.07.2020. 



 
Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступили: Щадей В.І., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 352 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни до Регламенту виконавчого комітету та виконавчих 

органів Ужгородської міської ради.  
Доповідав: Романюк С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 353 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому 23.02.2020 № 341 «Про 

виборчі дільниці».  
Доповідав: Романюк С.В. 

Голосували за прийняття рішення з доповненями одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 354 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому 25.02.2019 № 60.  
Доповідав: Романюк С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 355 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на вчинення правочину.  
Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 356 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про звернення до суду щодо зміни опікуна.  
Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 357 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання  консультативно-дорадчої 

комісії щодо використання у 2020 році субвенції з державного 

бюджету.  
Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 358 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про дострокове розірвання договору на право обслуговування 

маршруту № 27 «Ужгородський коледж культури і мистецтв – 

УжНУ».  
 



Макара О.М. повідомила про подану Андріївим Б.Є. заяву про конфлікт інтересів і 

те, що участі в обговоренні питання та голосуванні він брати не буде. 

 Доповідав: Бобик П.І. 

Голосували за прийняття рішення: «за» - 4, «проти» - 0,  «утрим.» - 

0, «не голосував» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 359 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про видачу дублікатів про право власності на нерухоме майно.  
Доповідала: Геворкян Д.С. 

Голосували за прийняття рішення зі змінами у п. 2 (ДМГ вилучити 

та додати Бругош О. Л.) одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 360 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про облаштування меморіального скверу та комплексний 

благоустрій території.  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 361 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про встановлення вказівника.  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 362 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності (ФОП Станкович М.Ю.) .  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 363 прийняти (додається). 

 

Питання 12,13 порядку денного міський голова запропонував зняти на довивчення. 

 

СЛУХАЛИ: Про надання паспортів відкритих літніх майданчиків (ФОП Костюк 

О.Ю., ФОП Коломієць Т.П.) .  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 364 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання паспортів відкритих літніх майданчиків.  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 365 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про розміщення автобусної зупинки в комплексі з торговим 



павільйоном.  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 366 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про стан підготовки міського господарства до роботи в осінньо-

зимовий період 2020-2021 років.  
Доповідала: Куберка М.Ю. 

Виступила: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 367 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про демонтаж.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 368 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про демонтаж (по вул. О.Хіри).  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 369 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження місць збору твердих побутових відходів закритого 

типу.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Виступив: Пайда І.І. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 370 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку актів списання багатоквартирних 

житлових будинків із комунального балансу міста.  
Доповідала: Куберка М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 371 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни до рішення виконкому 26.10.2017 № 332.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 372 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про влаштування сімейних склепів на території кладовища 

«Барвінок».  
Доповідала: Турянчик О.О. 



Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 373 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання  дозволів  на проведення робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення з  відмовою (ТОВ БК «Олтех» на 

пл. Гренджі-Донського, 3а) одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 374 «Про надання  та відмову у наданні дозволів  на 

проведення робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою» 

прийняти (додається). 

 

Наступні питання порядку денного розглядалися у закритому режимі. 

 

СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання дитини.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 375 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про визначення способу  участі у вихованні дитини.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 376 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про звільнення від повноважень опікуна, встановлення опіки та 

призначення опікуна над дітьми.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 377 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміну прізвища дитини.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 378 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на вчинення правочинів про відчуження та 

набуття майна, право власності на яке або право користування яким 

мають діти, відмову від прийняття спадщини, отримання грошової 

компенсації.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 379 прийняти (додається). 

 



СЛУХАЛИ: Про надання та втрату статусу.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 380 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про продовження перебування дитини в інтернатному закладі.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 381 прийняти (додається). 

 

 

 

Міський голова        Богдан  АНДРІЇВ 

 

 


