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ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 
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ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

при обговоренні та внесенні проєктів рішень 

 

Рахівський Ю.В. - заступник міського голови 

 

Гомонай В.В.                 - заступник міського голови 

 

Дмитрієв С.В. - начальник відділу цивільного захисту населення 

 

Зима І.В. - начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи 

 

Пуківська М.І. - заступник начальника управління освіти 

 

Турховська Г.І.              - начальник відділу  бухгалтерського обліку міської ради         

та виконкому 

Бобик П.І. -  начальник відділу транспорту 

 

Павлув Ж.В.                 - начальник центру надання адміністративних послуг 

 

Міца О.І. - заступник начальника управління державного 

архітектурно-будівельного контролю 

 

Куценко І.М. -  заступник начальника господарсько-експлуатаційного 

управління 

Оленич А.Ф. - заступник директора, начальник відділу соціальної 

роботи міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

Чепкий О.О. - начальник відділу землекористування 

 

Станко Ю.Ю. - начальник управління муніципальної варти 

 

Кравчук В.В  - начальник відділу реєстрації місця проживання 

  

Боршовський О.І. - начальник управління містобудування та архітектури 

 

Полтавцева Т.В.          - начальник управління майном департаменту міського 

господарства 

 

Арокгаті М.Ю. - начальник служби у справах дітей 

 

Штефуца В.О. - начальник відділу з питань запобігання та виявлення 

корупції   

 

Кохан А.І. - начальник відділу інформаційної роботи 

 



Подоляк Л.П. - заступник начальника відділу інформаційної роботи 

 

Медюх Ю.П. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи 

  
Чорній І.І. 

 

- депутат міської ради 

 

Білонка В.І. - депутат міської ради 

 

Мандич Ю.В. - депутат міської ради, радник міського голови 

  

Руснак В. - представник ТРК «Перший кабельний» 

  

Єршов Е. - представник ТРК «Перший кабельний» 

  

  

 

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому та 

запропонував зняти з розгляду питання - п.12 порядку денного,   за порядок 

денний за основу голосували одноголосно. Міський голова додатково 

запропонував розглянути  питання про зміни до рішення виконкому 27.01.2021 

№ 25 та про переоформлення гаражів. За доповнення  до порядку денного 

голосували одноголосно, за порядок денний в цілому – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму підтримки 1 Державного пожежно-рятувального 

загону Управління ДСНС України у Закарпатській області на 2021-

2022 роки. 

При обговоренні присутні: Лавренко О.І., т.в.о. начальника 1 Державного пожежно-

рятувального загону Управління ДСНС України у Закарпатській області, 

Ільницький В.Б., начальник міськрайвідділу  УДСНС України у Закарпатській 

області.  
Доповідав: Дмитрієв С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 49 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму підтримки Державної установи «Закарпатська 

установа виконання покарань (№ 9) на 2021 рік. 

При обговоренні питання присутні: Чобаль В.М., заступник начальника Державної 

установи «Закарпатська установа виконання покарань (№ 9), Лавришин Є.М., 

юрисконсульт Державної установи «Закарпатська установа виконання покарань (№ 

9).  

                           Доповідав: Пекар В.І.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 50 прийняти (додається). 



 

СЛУХАЛИ: Про зміни до рішення виконкому  22.03.2017 № 90. 

Доповідав: Пекар В.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 51 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про преміювання працівників 

Ужгородського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді. 

Доповідала: Оленич А.Ф. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення із внесенням  поправок у 

Положення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 52 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень міського голови. 

Доповідала: Турховська Г.І.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 53 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни до рішення виконкому 31.08.2020 № 314. 

Доповідала: Пуківська М.І.  
Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 54 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу відділу оборонної та мобілізаційної роботи за 2020 

рік. 

Доповідала: Зима І.В. 

Виступив: Андріїв Б.Є.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 55 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу господарсько-експлуатаційного управління за 2020 

рік. 

Доповідав: Куценко І.М.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 56 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу відділу реєстрації місця проживання за 2020 рік. 

Доповідав: Кравчук В.В. 

Виступив: Андріїв Б.Є.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 57 прийняти (додається). 



 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу центру надання адміністративних послуг за 2020 

рік.  
Доповідала: Павлув Ж.В. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 58 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу управління державного архітектурно-будівельного 

контролю за 2020 рік. 

Доповідала: Міца О.І. 

Виступив: Андріїв Б.Є.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 59 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни до рішення виконкому 27.01.2021 № 25. 

Доповідала: Міца О.І.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 60 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення групи тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності.(ФОП Попович О.С.) 

Доповідав: Боршовський О.І.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 61 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення групи тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності (ФОП Химинець Ю.П.). 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступили:  Шимон І.П., Риба А.Ю., Фартушок І.І., Полтавцева Т.В.,         

                       Пекар В.І., Андріїв Б.Є.  
Голосували за прийняття рішення: «за» - 0, «проти» - 6, «утрим.» - 6  

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 62 «Про відмову у розміщенні групи тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності» прийняти 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення групи тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності (Черевко Л.М.). 

Доповідав: Боршовський О.І.  
Голосували за прийняття рішення: «за» - 0, «проти» - 2, «утрим.» - 

8, «не голосував» - 2.  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 63 «Про відмову у розміщенні групи тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності» прийняти 



(додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення групи тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності (ФОП Пересоляк М.В.). 

Доповідав: Боршовський О.І.  
Голосували за прийняття рішення:«за» - 0, «проти» - 9, «утрим.» - 3.  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 64 «Про відмову у розміщенні групи тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності» прийняти 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення групи тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності (ФОП Балажинець С.Й.). 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступили: Шимон І.П.. Фартушок І.І., Полтавцева Т.В., Риба А.Ю., 

                     Андріїв Б.Є.   
Голосували за прийняття рішення:«за» - 0, «проти» - 6, «утрим.» - 6.  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 65 «Про відмову у розміщенні групи тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності» прийняти 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення групи тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності (ФОП Войцихович О.Л.). 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступив: Андріїв Б.Є.  
Голосували за прийняття рішення:«за» - 0,«проти» - 11,«утрим.» - 1.  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 66 «Про відмову у розміщенні  тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності» прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення групи тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності  (гр. Лабик А.Я.). 

Доповідав: Боршовський О.І.  
Голосували за прийняття рішення:«за» - 0, «проти» - 7, «утрим.» - 5.  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 67 «Про відмову у розміщенні  тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності» прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення групи тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності (гр. Цендра Р.І.). 

Доповідав: Боршовський О.І.  
Голосували за прийняття рішення:«за» - 0, «проти» - 8, «утрим.» - 4.  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 68 «Про відмову у розміщенні групи тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності» прийняти 

(додається). 

 



СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності (гр. Фрідманський М.М.). 

Доповідав: Боршовський О.І.  
Голосували за прийняття рішення:«за» - 0,«проти» -12, «утрим.» - 0.  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 69 «Про відмову у розміщенні  тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності» прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності (ФОП Зацаринний А.І.). 

Доповідав: Боршовський О.І.  
Голосували за прийняття рішення:«за» - 0, «проти» -11, «утрим.»- 1.  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 70 «Про відмову у розміщенні  тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності» прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності (ФОП Брензович О.М.). 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступили: Риба А.Ю., Шимон І.П., Штефуца В.О., Андріїв Б.Є.  
Голосували за прийняття рішення:«за» - 0, «проти» - 7, «утрим.» - 5.  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 71  «Про відмову у розміщенні  тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності» прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності (ФОП Горват Н.А.). 

Доповідав: Боршовський О.І. 

                          Голосували за прийняття рішення:«за» - 0,«проти» -10, «утрим.» -2.  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 72 «Про відмову у розміщенні  тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності» прийняти (додається).  
 

СЛУХАЛИ: Про розміщення автобусної зупинки в комплексі з торговим 

павільйоном (ФОП Прочуханов В.В.). 

Доповідав: Боршовський О.І.  
Голосували за прийняття рішення:«за» - 1,«проти» -10, «утрим.» - 1.  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 73 «Про відмову у розміщенні  автобусної зупинки в 

комплексі з торговим павільйоном» прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про демонтаж огорожі. 

Доповідала: Полтавцева Т.В.  

Голосували за прийняття рішення:«за» - 11, «проти» - 0, «утрим. - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 74 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зовнішню рекламу. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 



Виступили: Пекар В.І., Фартушок І.І., Шимон І.П., Андріїв Б.Є.  
Голосували за прийняття рішення:«за» - 3, «проти» - 8, «утрим.» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 75  ( відмова) прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про анулювання та відмову у видачі дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами. 

Доповідала: Полтавцева Т.В.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 76 прийняти (додається). 

 

  

СЛУХАЛИ:     Про продовження терміну дії дозволів на розміщення об’єктів    

                          зовнішньої реклами. 

При обговоренні питання присутні: ФОП Пілюгін А.П., ФОП Ключевський І.І.,       

ФОП Буланов Л.М. 

                         Доповідала: Полтавцева Т.В. 

                         Виступили: Буланов Л.М., Ключевський І.І., Пілюгін А.П.,   

                                              Фартушок І.І., Андріїв Б.Є.  
Голосували за прийняття рішення:«за» - 6, «проти» - 0, «утрим.» - 6. 

 ВИРІШИЛИ: Рішення не приймається. 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення та надання дозволу на розміщення збірно-

розбірних гаражів. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

 Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 77 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу служби у справах дітей за 2020 рік. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

 Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 78 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання доручення, даного на засіданні виконкому 

27.01.2021. 

Інформували: Станко Ю.Ю., Чепкий О.О., Полтавцева Т.В. 

Виступили: Шимон І.П., Кіштулинець Р.В., Станкевич-Волосянчук 

О.І.,  Фартушок І.І.,  Штефуца В.О., Риба А.Ю., Янчинський О.В., 

Андріїв Б.Є.   

ВИРІШИЛИ: Інформації Станка Ю.Ю., Чепкого О.О., Полтавцевої Т.В. та 

управління освіти взяти до відома (додаються). 

 

  



                 Наступні питання порядку денного розглядалися у закритому режимі. 
 

  

СЛУХАЛИ: Про виведення особи з числа дітей-сиріт зі складу прийомних дітей 

прийомної сім’ї. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 79 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів (відмову) на вчинення правочинів про 

відчуження та набуття майна, право власності на яке або право 

користування яким мають діти. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 80 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання та втрату статусу. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 81 прийняти (додається). 

 
 

 

Міський голова        Богдан  АНДРІЇВ 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 

  

 

 

 
 


