
 
 

 

УКРАЇНА 

 УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СПИСОК  

депутатів, присутніх на першому 

 пленарному засіданні І сесії  

Ужгородської міської ради VIІI скликання 

 

08 грудня 2020 року                                   м.Ужгород                                                            
 

 

№п/п Прізвище, Ім'я, По-батькові 

1 Азізян Ірина Леонідівна 

2 Бадида Марія Петрівна 

3 Білонка Володимир Іванович 

4 Бокоч Юліана Миколаївна 

5 Борисенко Олександр Олександрович 

6 Волосянський Олександр Павлович 

7 Глагола Віталій Ярославович 

8 Глагола Ярослав Іванович 

9 Гомонай Василь Васильович 

10 Горват Ернест Іванович 

11 Горват Мирослав Васильович 

12 Готра Віталій Вікторович 

13 Жганич Віктор Юрійович 

14 Камінська Олена Анатоліївна 

15 Качур Віктор Миколайович 

16 Ковальський Анатолій Володимирович 

17 Козак Василь Андрійович 

18 Коціпак Віталій Олексійович 

19 Личов Сергій Миколайович 

20 Ліврінц Антон Антонович  

21 Маєрчик Павло Степанович 

22 Мандич Юрій Васильович 

23 Матюк Ігор Андрійович 

24 Мелкумян Арсен Суренович 

25 Мильо Володимир Володимирович 

26 Мухомедьянова Наталія Богданівна 



27 Погорєлов Андрій Вікторович 

28 Прозор Євгеній Ігорович 

29 Риба Андрій Юлійович 

30 Роман Мирослава Василівна 

31 Сідун Юрій Васильович 

32 Смірнов Віталій Володимирович 

33 Тарахонич Вікторія Юріївна 

34 Трускавецька Діана Ігорівна 

35 Чернобук Алла Леонідівна 

36 Чорній Ігор Ігорович 

37 Шевчук Григорій Васильович 

38 Штефаньо Валентин Павлович 
 
 

 

СПИСОК 

посадових осіб, присутніх на першому пленарному засіданні 

І сесії Ужгородської міської ради VIIІ скликання 

 

№ п/п 
Прізвище, ім’я, 

по-батькові 
Посада 

1 Андріїв А.Є. депутат обласної ради 

2 
Боршовський О.І. начальник управління містобудування та 

архітектури 

3 
Василиндра О.М. начальник управління у справах культури, 

молоді та спорту 

4 Горват Р.І. Народний депутат України 

5 Кириленко Д.П.  керівник Ужгородської місцевої прокуратури 

6 Костюх А.В.   Народний депутат України 

7 Кохан А.І. начальник відділу інформаційної роботи 

8 
Курах І.І. директор КНП «Центральна міська клінічна  

лікарня» Ужгородської міської ради 

9 Логвінов П.В. начальник управління економічного розвитку 

10 Макара О.М керуюча справами виконкому 

11 Палінчак М.М. член виконкому міської ради 

12 Пекар В.І. начальник управління правового забезпечення 

13 Петров О.Г. голова Закарпатської обласної ради 

14 Плавайко Є.В. депутат обласної ради 

15 Сембер С.В. колишній міський голова Ужгорода 



16 Шетеля Н.І. депутат обласної ради 

17 Штефуца Н.Б. депутат обласної ради 

18 

 

Штефуца В.О. 

начальник відділу запобігання і протидії 

корупції та взаємодії з правоохоронними 

органами 

19 
Чубірко В.В. депутат обласної ради 

 

20 

 

Щербей М.В. 

начальник Управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Закарпатській області 

 

21 

 

Янчинський О.В. 

 

начальник Ужгородського відділу поліції 

ГУНП України в Закарпатській області  

 

 

22 

 

23 

 

Представники духовенства м.Ужгорода 

 

Представники засобів масової інформації 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

 УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ПРОТОКОЛ 
 першого пленарного засідання І сесії  

Ужгородської міської ради VIII скликання 

                                                                                       

                                                                                      місто Ужгород 

 08 грудня 2020 року 

  

Усього депутатів:  38 

Присутні на сесії:  38 (список додається) 
 

Куберка Р.Л. – 

голова 

Ужгородської 

міської виборчої 

комісії 

Закарпатської 

області (далі - 

головуюча) 

 Привіталася з присутніми, попросила депутатів ради 

зареєструватися у друкованому реєстрі.  

 Повідомила, що перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року та 

повторне голосування  22 листопада 2020 року відбулися. 

  Подякувала всім, хто взяв участь, доклав власні сили та 

витратив час на виборчий процес. Спільними зусиллями було  

обрано склад Ужгородської міської ради Ужгородського району 

Закарпатської області VІІІ скликання та Ужгородського 

міського голову. 

   Подякувала за роботу членам Ужгородської міської 

територіальної виборчої комісії та складу в цілому за кропітку, 

понаднормову працю, за терпіння, витривалість та дружню 

атмосферу у колективі. Особливу подяку виразила секретарю 

УМТВК Олександру Товту за відданість ідеї та непідкупність в 

досягненні спільної мети — встановленні підсумків та 

результатів виборів Закарпатської обласної ради, Ужгородської 

районної ради, Ужгородської міської ради та Ужгородського 

міського голови Ужгородського району Закарпатської області. 

  Також виразила подяку залученим спеціалістам та експертам, 

що супроводжували діяльність УМТВК, сприяли ефективному 

та оперативному вирішенню завдань комісії в процесі 

підготовки та проведення перших місцевих виборів та 

повторного голосування. 

  Повідомила, що задля проведення виборів у єдиному 

багатомандатному виборчому окрузі у м. Ужгороді було 

утворено 69 дільничних виборчих комісій. У їх роботі взяло 

участь більш, ніж 1300 осіб.  



  Відмітила, що незважаючи на складні умови, ряд людських 

факторів та обмеження, спричинені поширенням вірусу 

Covid-19, усі комісії успішно виконали завдання.  

   З нагоди відкриття першої сесії новообраної міської ради, 

УМТВК висловила подяку усім іншим, хто долучився до 

виборчого процесу та сприяв його успішному завершенню.  

  Звернулася до секретаря УМТВК Товта О. оголосити осіб, 

яким УМТВК вирішила особисто подякувати та вручити 

символічні грамоти. 

 

Товт О. – секретар 

УМТВК  

 

  Зачитав список та запросив на сцену: 

1. Керуючу справами Ужгородської міської ради Олену Макару. 

2. Начальника управління охорони здоров’я Ужгородської 

міської ради Василя Решетаря. 

3. Начальника відділу ведення ДРВ Виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради Григорія Жиркова. 

4. Начальника управління освіти Ужгородської міської ради 

Наталію Мухомедьянову. 

5. Заступника начальника Ужгородського районного відділення 

поліції Ужгородського відділу поліції головного управління 

Національної поліції України в Закарпатській області Соханича 

Тараса Івановича. 

6. Представника Громадянської мережі ОПОРА у Закарпатській 

області, довготермінову спостерігачку від цієї ж організації, 

Ларису Романюк. 

7. Начальника Ужгородського відділу поліції ГУНП України в 

Закарпатській області Олега Янчинського; 

8. Ужгородського міського голову Богдана Андріїва. 

 

Головуюча  

 

Вручила подяки. 

  Поінформувала, що на сьогоднішнє засідання запрошені 

депутати міської ради VІІ, VІІІ скликань, міські голови минулих 

каденцій, голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров, 

представники ради старійшин, головний лікар Ужгородської 

центральної міської клінічної лікарні Іван Курах, представники 

духовенства, Заслужений академічний Закарпатський народний 

хор, керівник Ужгородської місцевої прокуратури, радник 

юстиції Дмитро Кириленко, начальник Ужгородського відділу 

поліції ГУНП України в Закарпатській області Олег 

Янчинський, начальник Управління Служби безпеки України в 

Закарпатській області Іван Рудницький, начальники управлінь 

та відділів міської ради, представники ЗМІ. 



   Наголосила, що відповідно до ст. 46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» УМТВК скликає сесію 

міської ради для оголошення остаточних результатів виборів 

депутатів Ужгородської міської ради та Ужгородського 

міського голови.  

  Повідомила, що поіменна реєстрація засвідчила присутність 

37 депутатів, що дає право розпочати засідання. 

  Оголосила І сесію Ужгородської міської ради VІІІ скликання 

відкритою. 

У залі Звучить Державний Гімн України у виконанні Заслуженого 

академічного Закарпатського народного хору. 

 

1. Про підсумки виборів депутатів Ужгородської міської ради VІІІ скликання та 

визнання їх повноважень. 

Інформує: Куберка Р. – голова Ужгородської міської територіальної виборчої комісії 

Закарпатської області. 

 

Головуюча   Поінформувала присутніх про підсумки з виборів депутатів 

Ужгородської міської ради. Повідомила, що для участі у 

виборчому процесі з перших місцевих виборів Ужгородської 

міської ради Ужгородського району Закарпатської області заяви 

про реєстрацію своїх кандидатів подали 25 місцевих осередків 

партій. Резюмувала, що за результатами розгляду даних подань 

зареєстровано 834 кандидати у депутати. З них право на участь 

у розподілі депутатських мандатів отримало 6 місцевих 

осередків партій, а саме: 

1.Закарпатська обласна організація Всеукраїнського об’єднання 

«Батьківщина»; 

2.Закарпатська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

"СЛУГА НАРОДУ"; 

3.Закарпатська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

"РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ"; 

4.ЗАКАРПАТСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА 

ЖИТТЯ"; 

5.Закарпатська територіальна організація Політичної партії 

"Європейська Солідарність"; 

6.ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ТВОГО МІСТА". 

  Зачитала Протокол про результати голосування з перших 

місцевих виборів 25 жовтня 2020 року до Ужгородської міської 

ради (додається). 

  Зазначила, що даний Протокол оприлюдненого 07 листопада 



2020 року в газеті «Ужгород». 

  Поінформувала, що за результатами розгляду заяв обраних 

депутатів, згідно з Постановами УМТВК № 100 від 16 

листопада 2020 року, № 106 від 19 листопада 2020 року, № 108 

від 20 листопада 2020 року та № 112 від 26 листопада 2020 

року, зареєстровано наступних депутатів новообраної 

Ужгородської міської ради VIII скликання: 

1. Азізян Ірина Леонідівна - Закарпатська Обласна організація 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" 

2. Бадида Марія Петрівна - Закарпатська обласна організація 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ" 

3.Білонка Володимир Іванович  - Закарпатська 

територіальна організація Політичної партії "Європейська 

Солідарність" 

4. Бокоч Юліана Миколаївна - ЗАКАРПАТСЬКА 

РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 

5.Борисенко Олександр Олександрович - ЗАКАРПАТСЬКА 

ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ 

ТВОГО МІСТА" 

6. Волосянський Олександр Павлович - Закарпатська 

Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" 

7. Глагола Віталій Ярославович - Закарпатська обласна 

організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ" 

8. Глагола Ярослав Іванович - Закарпатська Обласна 

організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" 

9. Гомонай Василь Васильович  - ЗАКАРПАТСЬКА 

ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ 

ТВОГО МІСТА" 

10. Горват Ернест Іванович - Закарпатська обласна організація 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ" 

11. Горват Мирослав Васильович - Закарпатська обласна 

організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ" 

12. Готра Віталій Вікторович - Закарпатська обласна організація 

Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» 

13. Жганич Віктор Юрійович   - ЗАКАРПАТСЬКА 

РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 

14. Камінська Олена Анатоліївна - Закарпатська територіальна 

організація Політичної партії "Європейська Солідарність" 

15. Качур Віктор Миколайович - Закарпатська обласна 

організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» 

16. Ковальський Анатолій Володимирович - Закарпатська 



обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» 

17. Козак Василь Андрійович Закарпатська - обласна організація 

Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» 

18. Коціпак Віталій Олексійович - Закарпатська обласна 

організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» 

19. Личов Сергій Миколайович - Закарпатська - обласна 

організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ" 

20. Ліврінц Антон Антонович - Закарпатська  обласна 

організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» 

21. Маєрчик Павло Степанович - ЗАКАРПАТСЬКА 

РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 

22. Мандич Юрій Васильович - ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ТВОГО 

МІСТА" 

23.Матюк Ігор Андрійович - ЗАКАРПАТСЬКА РЕГІОНАЛЬНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 

24. Мелкумян Арсен Суренович - Закарпатська Обласна 

організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" 

25. Мильо Володимир Володимирович Закарпатська Обласна 

організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" 

26. Мухомедьянова Наталія Богданівна - Закарпатська обласна 

організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» 

27. Погорєлов Андрій Вікторович - ЗАКАРПАТСЬКА 

РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 

28. Прозор Євгеній Ігорович  - ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ТВОГО 

МІСТА" 

29. Риба Андрій Юлійович - Закарпатська територіальна 

організація Політичної партії "Європейська Солідарність" 

30. Роман Мирослава Василівна - ЗАКАРПАТСЬКА 

РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 

31. Сідун Юрій Васильович - ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ТВОГО 

МІСТА" 

32. Смірнов Віталій Володимирович -  Закарпатська 

обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РІДНЕ 

ЗАКАРПАТТЯ" 

33. Тарахонич Вікторія Юріївна - Закарпатська  

територіальна організація Політичної партії "Європейська 



Солідарність" 

34. Трускавецька Діана Ігорівна - Закарпатська територіальна 

організація Політичної партії "Європейська Солідарність" 

35. Чернобук Алла Леонідівна - Закарпатська  

територіальна організація Політичної партії "Європейська 

Солідарність" 

36. Чорній Ігор Ігорович  - Закарпатська Обласна організація 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" 

37. Шевчук Григорій Васильович - Закарпатська обласна 

організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» 

38. Штефаньо Валентин Павлович - Закарпатська Обласна 

організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ". 

  Відповідно до частини 1 статті 49 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» для закріплення 

повноважень новообраних депутатів, запропонувала прийняти 

присягу депутата Ужгородської міської ради.  

  Для оголошення тексту присяги від імені усіх присутніх 

депутатів запросила до трибуни новообрану депутатку 

Ужгородської міської ради від Закарпатської територіальної 

організації Політичної партії "Європейська Солідарність" 

Тарахонич Вікторію Юріївну. 

 

Тарахонич В.Ю. – 

"Європейська 

Солідарність" 

  Зачитала присягу депутата Ужгородської міської ради: "Я, 

Тарахонич Вікторія Юріївна, вступаючи в права депутата 

Ужгородської міської ради усвідомлюючи свою високу 

відповідальність, зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про 

благо міста Ужгород та добробут його жителів, підносити 

авторитет міста, гідно представляти своїх виборців, відстоювати 

їх права і свободи. 

  Присягаю дотримуватись Конституції України, законів 

України, Статуту територіальної громади міста Ужгород, 

сприяти втіленню їх у життя, виконувати свої обов'язки в 

інтересах міської територіальної громади" (додається). 

 

Головуюча 

 

Звернулася до депутатів з проханням скріпити текст присяги 

власними підписами. 

  Оголосила, що згідно з частиною 1 статті 49 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»  депутати 

Ужгородської міської ради VІІІ скликання набули повноважень 

з моменту офіційного оголошення Ужгородською міською 

територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення "Про 

підсумки виборів та визнання повноважень депутатів". 

Відповідно повноваження депутатів Ужгородської міської ради 



VІІ скликання закінчуються в день першої сесії ради нового 

скликання. 

2. Про підсумки виборів Ужгородського міського голови та визнання його 

повноважень. 

Інформує: Куберка Р. – голова Ужгородської міської територіальної виборчої комісії 

Закарпатської області. 

   Поінформувала депутатів та присутніх про підсумки виборів 

міського голови. Для цього оголосила зміст Протоколу про 

результати голосування з виборів Ужгородського міського 

голови 25 жовтня 2020 року, повторне голосування 22 

листопада 2020 року, складений 23 листопада 2020 року. 

  Зачитала Протокол результатів голосування (додається). 

Повідомила, що даний Протокол оприлюднено 26 листопада 

2020 року в газеті «Ужгород». 

  Повідомила, що обраного Ужгородського міського голову 

зареєстровано згідно з Постановою УМТВК № 113 від 26 

листопада 2020 року (додається).  

  Запросила новообраного Ужгородського міського голову 

Богдана Андріїва до трибуни для складання урочистої присяги. 

Андріїв Богдан 

Євстафійович  

  Склав присягу міського голови: "Я, Андріїв Богдан 

Євстафійович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, 

урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народу 

України, неухильно дотримуватися Конституції та законів 

України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, 

свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої 

посадові обов’язки." 

Головуюча   Зачитала лист Голови Верховної Ради України Дмитра 

Разумкова, адресований Ужгородському міському голові 

Андріїву Б.Є. (додається). 

  Вручила новообраному Ужгородському міському голові 

посвідчення та нагрудний знак. Запросила до президії депутатів 

для отримання посвідчення та нагрудного знаку. 

У залі   Під час оголошення головою ТВК своїх прізвищ депутати 

підходять та отримують посвідчення та нагрудний знак. 

Головуюча   Побажала новообраній раді та міському голові продуктивної 

праці на благо територіальної громади міста.  

  Запросила міського голову зайняти місце у президії і передала 

право головувати на сесії міської ради новообраному міському 

голові. 

У залі  

 

Оплески. 

Андріїв Б. Є. (далі -    Привітався з усіма присутніми: народними депутатами, 



Головуючий)  

 

 

депутатами обласної ради, головою обласної ради, колишніми 

міськими головами, старійшинами, журналістами, депутатами 

минулого скликання. Подякував усім, що вони сьогодні 

прийшли. Також повідомив, що сьогодні на урочистому 

засіданні присутні священнослужителі, небайдужі громадяни, 

які переживають і вболівають за долю нашого міста. 

  Оголосив перерву на 30 хв. 

Після перерви. 

Головуючий  Ще раз привітався з депутатами, працівниками міської ради, 

журналістами та усіма присутніми. 

  Повідомив, що за постановою Ужгородської міської 

територіальної виборчої комісії приступає до виконання своїх 

обов'язків як новообраний міський голова Ужгорода.  

  Привітав новообраних депутатів міської ради, насамперед 

подякував усім ужгородцям, які 25 жовтня та 22 листопада 

прийшли на виборчі дільниці, проголосували і довірили 

депутатам і йому  спільно розпочати  5-річний термін якісних 

змін та розвитку нашого міста. 

  Звернувся до депутатів: "Шановні колеги! Усі ми дуже різні, 

але маємо відкинути емоції, об'єднатися і разом працювати, бо 

усі ми обіцяли дбати про добробут, комфорт, благополуччя, 

інтереси ужгородців.  Перед нами – велика відповідальність, 

дуже багато роботи, нові і дуже непрості виклики, насамперед 

через пандемію та викликану нею кризу. 

  Дякую усім депутатам, які працювали попередні 5 років – 

кожен доклав чимало зусиль, часу, але й здобув вагомий досвід, 

долучився до творення історії понад тисячолітнього міста над 

Ужем. Дякую працівникам міської ради, її комунальних 

підприємств за злагоджену щоденну працю. Дякую усім 

ужгородцям, які впродовж попередньої каденції телефонували, 

писали, формували петиції, критикували пропонували  

ініціативи і тим самим брали дієву участь у прийнятті 

управлінських рішень, розвитку міста. 

  Сподіваюся на подальшу конструктивну консолідацію і 

депутатів, і новопризначених керівників міської влади на благо 

громади Ужгорода." 

3. Про утворення лічильної комісії Ужгородської міської ради VIII скликання. 

Доповідає: Андріїв Б.Є. – міський голова. 

 

Головуючий   Перейшов до розгляду порядку денного. 

  Зазначив, що оскільки програмно-технічний комплекс "Віче" 

ще не встановлений для цього скликання, запропонував для 

подальшої роботи обрати лічильну комісію з трьох депутатів. 



  Попросив депутатів подавати пропозиції щодо персонального 

складу комісії. 

Із зали 

 

  Три партії висунули свої кандидатури, а саме: 

 - УМО ВО "Батьківщина" – депутат Козак В. А. 

 - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" – депутат 

Волосянський О.П. 

  - Політична партія "РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ" – депутат Личов 

С.М. 

Головуючий 

 

  Поставив на голосування пропозицію про утворення 

лічильної комісії у складі трьох депутатів за основу і в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За - 39 , Проти – 0, Утримався – 0 . 

ВИРІШИЛИ: 

 

ПРИЙНЯТИ  

Рішення "Про утворення лічильної комісії" прийнято (додається). 

 

Головуючий    Попросив членів лічильної комісії обрати голову та секретаря 

і розпочати  роботу. Оголосив, що головою обрано 

Волосянського О.П., секретарем – Козака В.А., Личов С. М. – 

член комісії. 

  Звернувся до депутатів і запропонував розглянути та 

затвердити наступні питання порядку денного та регламент 

сьогоднішнього засідання: 

 - Про інформацію Ужгородської міської територіальної 

виборчої комісії Ужгородського району Закарпатської області 

про результати голосування і підсумки виборів депутатів 

Ужгородської міської ради та Ужгородського міського голови; 

 - Про утворення лічильної комісії Ужгородської міської ради 

VІІІ скликання; 

 - Про утворення постійних комісій Ужгородської міської ради 

VІІІ скликання та їх персональний склад; 

 - Про заступників міського голови, керуючого справами 

виконкому; 

 - Про утворення виконавчого комітету Ужгородської міської 

ради; 

 - Різне. 

  Поставив порядок денний та регламент роботи сесії на 

голосування за основу і в цілому 

ГОЛОСУВАЛИ: За -39, Проти – 0, Утримався – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ  

 

Порядок денний та регламент роботи першого пленарного засідання І сесії 

Ужгородської міської ради VІІІ скликання прийнято (додається). 



 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 першого пленарного засідання І сесії Ужгородської міської ради 

VІІІ скликання 
 

08 грудня 2020 року        м. Ужгород 

 

1. Про підсумки виборів депутатів Ужгородської міської ради VІІІ 

скликання та визнання їх повноважень. 

Інформує: Куберка Р. – голова Ужгородської міської  

територіальної виборчої комісії Закарпатської  

області. 

2. Про підсумки виборів Ужгородського міського голови та визнання його 

повноважень. 

Інформує: Куберка Р. – голова Ужгородської міської  

територіальної виборчої комісії Закарпатської  

області. 

3. Про інформацію Ужгородської міської територіальної виборчої комісії 

Ужгородського району Закарпатської області про результати голосування 

і підсумки виборів депутатів Ужгородської міської ради та 

Ужгородського міського голови. 

Доповідає: Андріїв Б.Є. – міський голова. 

4. Про утворення лічильної комісії Ужгородської міської ради VІІІ 

скликання. 

Доповідає: Андріїв Б.Є. – міський голова. 

5. Про обрання секретаря ради. 

Доповідає: Андріїв Б.Є. – міський голова. 

6. Про утворення постійних комісій Ужгородської міської ради VІІІ 

скликання та їх персональний склад. 

Доповідає: Андріїв Б.Є. – міський голова. 

7. Про заступників міського голови, керуючого справами виконкому. 

Доповідає: Андріїв Б.Є. – міський голова. 

8. Про утворення виконавчого комітету Ужгородської міської ради. 

Доповідає: Андріїв Б.Є. – міський голова. 

9.  Різне. 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 
роботи пленарного засідання І сесії  

Ужгородської міської ради VІІІ скликання 
08 грудня 2020 року       м. Ужгород 



Початок роботи сесії       о 10.00 год. 

Розгляд першого другого питань до 30 хв. 

Розгляд третього – четвертого питань  до 5 хв. 

Розгляд п’ятого  питання до 30 хв. 

Розгляд шостого питання до 15 хв. 

Розгляд сьомого – восьмого питань до 10 хв. 

Для виступів в порядку обговорення до 3 хв. 

Для інформації в "Різному" до 5 хв. 
 
 
 

Міський голова                                      Богдан АНДРІЇВ 
 

Головуючий 

 

Оголосив про початок розгляду інших питань порядку 

денного. 

 

4. Про обрання секретаря ради.  

Доповідає: Андріїв Б.Є. – міський голова 

 

Головуючий   Зазначивши, що відповідно до ст. 50 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" секретар ради обирається за 

пропозицією міського голови, запропонував кандидатуру 

депутата міської ради  від політичної партії "Європейська 

Солідарність" Риби А.Ю. 

  Пояснив, що оскільки процедура обрання секретаря ради 

передбачає таємне голосування попросив лічильну комісію 

завірити бюлетені таємного голосування, виготовлені апаратом 

ради. Для цього оголосив перерву на 10 хвилин. 

 Після перерви. 

Головуючий   Продовжив роботу сесії. Попросив депутатів зайняти свої 

місця. 

Волосянський 

О.П. 

"СЛУГА 

НАРОДУ" 

  По черзі запрошує депутатів отримати бюлетень і 

проголосувати за секретаря ради. 

У залі Розпочато процедуру таємного голосування. Депутати 

отримують бюлетені і після заповнення кидають їх до 

скриньки. 

 Процедуру таємного голосування завершено. 

 

Волосянський 

О.П. 

  Повідомив, що голосування завершилося і лічильна комісія 

приступає до підрахунку голосів. 



У залі Голова лічильної комісії відкриває скриньку. Починається 

підрахунок голосів. 

Волосянський 

О.П. 

  "Оголошую результати. Бюлетенів всього було роздано – 39. 

У бюлетень внесено прізвище депутата – Риба А.Ю. У 

голосуванні взяло участь – 39.  

  При розкритті скриньки виявлено – 39 бюлетенів, один з них - 

недійсний. При підрахунку голосів, комісія встановила наступні 

результати: 

"ЗА" – 28, "ПРОТИ" – 7, "УТРИМАВСЯ" – 3". 

Головуючий    Подякував лічильній комісії за оперативний підрахунок 

голосів. 

   Повідомив наступне: "Відповідно до пункту 4 статті 26, 

пункту 1 статті 50 Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні", статті 10 Закону України "Про службу в органах 

місцевого самоврядування" та враховуючи результати таємного 

голосування, міська рада вирішила: 

  1.Затвердити протокол лічильної комісії про результати 

таємного голосування по виборах секретаря міської ради 

(додається). 

  2.Обрати секретарем міської ради VIII скликання депутата 

Ужгородської міської ради Рибу Андрія Юлійовича. 

  3. Затвердити розпорядження міського голови від 07.12.2020 

№174-р "Про Сушко А.А."   

  Зачитав текст розпорядження: "Відповідно до частини 2  

статті  33 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” 

призначити в порядку переведення  Сушко Андріану Антонівну 

на посаду директора департаменту праці та соціального  

захисту населення з 09 грудня 2020 року з посадовим  окладом 

8400 грн. на місяць із збереженням їй  5 рангу посадової особи 

місцевого самоврядування і надбавки за  високі досягнення у 

праці та виконання особливо важливої роботи  в розмірі 50 % 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу 

років.   

  Відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому 

(Турховська Г.І.)  виплатити Сушко А.А. компенсацію щорічної 

невикористаної відпустки у кількості: 

 3 календарні дні за час роботи з 26.11.2017 по 25.11.2018; 

 41 календарний день за час роботи  з 26.11.2018 по 25.11.2019; 

 43 календарних днів за час роботи з 26.11.2019 по 09.12.2020. 

 Підстава:  заява Сушко А.А., рішення сесії міської ради 08 

грудня 2020 року № 1 “Про інформацію Ужгородської міської 

територіальної виборчої комісії Ужгородського району  

Закарпатської області про результати голосування і підсумки 



виборів депутатів Ужгородської міської ради та Ужгородського 

міського голови”. 

 2. Розпорядження підлягає затвердженню на черговій сесії 

міської ради. 

  Поставив на голосування проєкт рішення "Про обрання 

секретаря ради " за основу і в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 38, Проти – 0, Утримався – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ  

 

 Рішення "Про обрання секретаря ради" прийнято (додається). 

Головуючий   Запросив секретаря ради зайняти робоче місце в президії. 

Привітав депутата Рибу А.Ю. 

 

5. Про утворення постійних комісій Ужгородської міської ради VІІІ скликання та їх 

персональний склад. 

Доповідає: Андріїв Б.Є. – міський голова. 

  

   Оголосив наступний проєкт рішення. Зачитав: "Відповідно до  

пункту 2 частини 1 статті 26, частини 2 статті 47 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1.Утворити наступні постійні комісії Ужгородської міської 

ради VІІІ скликання та затвердити їх персональний склад: 

  1.1. Постійна комісія з питань соціально – економічного 

розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та 

регуляторної політики: 

  Голова комісії – Готра Віталій Вікторович; 

  Заступник голови комісії – Гомонай Василь Васильович; 

  Секретар комісії – Чорній Ігор Ігорович. 

Члени комісії: 

Бадида Марія Петрівна; 

Білонка Володимир Іванович; 

Волосянський Олександр Павлович; 

Горват Ернест Іванович; 

Мандич Юрій Васильович; 

Мухомедьянова Наталія Богданівна; 

Роман Мирослава Василівна. 

  1.2. Постійна комісія з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури: 

  Голова комісії – Мильо Володимир Володимирович; 

  Заступник голови комісії – Ковальський Анатолій  

Володимирович; 



  Секретар комісії – Смірнов Віталій Володимирович. 

Члени комісії: 

Глагола Віталій Ярославович; 

Козак Василь Андрійович; 

Маєрчик Павло Степанович; 

Мелкумян Арсен Суренович; 

Прозор Євгеній Ігорович; 

Сідун Юрій Васильович; 

Тарахонич Вікторія Юріївна. 

  1.3.Постійна комісія з питань житлово-комунального 

господарства, благоустрою, екології та комунальної власності: 

  Голова комісії – Жганич Віктор Юрійович; 

  Заступник голови комісії – Личов Сергій Миколайович; 

  Секретар комісії – Трускавецька Діана Ігорівна. 

Члени комісії: 

Азізян Ірина Леонідівна; 

Борисенко Олександр Олександрович; 

Коціпак Віталій Олексійович; 

Погорєлов Андрій Вікторович; 

Шевчук Григорій Васильович; 

Штефаньо Валентин Павлович. 

  1.4. Постійна комісія з питань соціально – гуманітарної 

політики, Регламенту та депутатської етики: 

  Голова комісії – Камінська Олена Анатоліївна. 

  Заступник голови комісії – Ліврінц Антон Антонович. 

  Секретар комісії – Глагола Ярослав Іванович. 

Члени комісії: 

Бокоч Юліана Миколаївна; 

Горват Мирослав Васильович; 

Качур Віктор Миколайович; 

Матюк Ігор Андрійович; 

Чернобук Алла Леонідівна. 

 

2. Розробити Положення про постійні комісії Ужгородської 

міської ради VІІІ скликання до наступної чергової сесії міської 

ради. 

3. Внести зміни до Регламенту Ужгородської міської ради VІІ 

скликання, затвердженого рішенням ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання від 21.04.2016 № 205 із змінами та доповненнями, 

виклавши абзац другий пункту 42.5 статті 42 у наступній 

редакції: «Мінімальний склад комісії складає не менше 7 

депутатів, максимальний – 11 депутатів». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради 



Рибу А.Ю." 

  Поставив на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За –37, Проти – 0, Утримався – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ  

 

Рішення "Про утворення постійних комісій Ужгородської міської ради VІІІ 

скликання та їх персональний склад " прийнято (додається). 

 

6. Про заступників міського голови, керуючого справами виконкому. 

Доповідає: Андріїв Б.Є. – міський голова. 

 

Головуючий   Оголосив наступний проєкт рішення, зачитав: "Відповідно до 

статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статті 10 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», міська рада вирішила: 

  1. Затвердити на посаді  заступника міського голови: 

1.1. Борця Вадима Олександровича. 

1.2. Гомоная Василя Васильовича. 

1.3. Шимона Івана Петровича. 

1.4. Пинзеника Василя Васильовича. 

1.5. Рахівського Юрія Васильовича. 

  2.Затвердити Фартушка Ігоря Івановича  на посаді керуючого 

справами виконкому. 

3.Затвердити розпорядження  міського голови  07.12.2020 

№171-р «Про Макару О.М.». 

  Повідомив, що у депутата Гомоная В.В. наявний конфлікт 

інтересів, тому участі у обговоренні і голосуванні за даний 

проєкт рішення він участі не братиме. 

  Поставив на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За –31, Проти – 0, Утримався – 7. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ  

 

Рішення "Про заступників міського голови, керуючого справами виконкому" 

прийнято (додається). 

 

Головуючий    Звернувся до голови лічильної комісії з проханням після 

кожного голосування озвучувати результати. 

 

Волосянський О.П.   Озвучив результати попередніх голосувань. 

 

 



7. Про інформацію Ужгородської міської територіальної виборчої комісії 

Ужгородського району Закарпатської області про результати голосування і 

підсумки виборів депутатів Ужгородської міської ради та Ужгородського міського 

голови. 

 Доповідає: Андріїв Б.Є. – міський голова. 

Головуючий    Оголосив наступний проєкт рішення, зачитав: "Заслухавши 

інформацію голови Ужгородської міської територіальної 

виборчої комісії  Ужгородського району Закарпатської області 

Р.Куберки  про результати голосування і підсумки виборів 

Ужгородського міського голови та депутатів Ужгородської  

міської ради, про реєстрацію обраним  Ужгородським міським 

головою Андріїва Богдана Євстафійовича, на підставі постанов 

Ужгородської міської територіальної виборчої комісії 

Ужгородського району Закарпатської області  26 листопада 

2020 року № 113 «Про реєстрацію Ужгородського міського 

голови Ужгородського району Закарпатської області», 26 

листопада 2020 року № 115 «Про призначення першої сесії 

Ужгородської міської ради Ужгородського району 

Закарпатської області», статті 283 Виборчого кодексу України, 

керуючись статтями 42, 46, 49 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, міська рада вирішила: 

1. Інформацію голови Ужгородської міської територіальної 

виборчої комісії  Ужгородського району Закарпатської 

області Р. Куберки  про результати голосування і підсумки 

виборів міського голови, депутатів Ужгородської  міської 

ради та визнання їх повноважень прийняти до відома 

(відповідні рішення територіальної  виборчої комісії 

додаються). 

2. Заслухати складання Присяги посадової особи місцевого 

самоврядування Ужгородським міським головою 

Андріївим Богданом Євстафійовичем та вважати його 

таким, що приступив до виконання своїх повноважень. 

3. Видати депутатам Ужгородської міської ради VІІІ 

скликання 

посвідчення і нагрудні знаки депутата міської ради. 

4. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Ужгородської 

міської ради та в засобах масової інформації. 

  Поставив на голосування проєкт рішення за основу і в цілому.  

ГОЛОСУВАЛИ: За –39, Проти – 0, Утримався – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

 

Волосянський О.П. 

ПРИЙНЯТИ  

  

 Озвучив результати голосування. 



 

Рішення "Про інформацію Ужгородської міської територіальної виборчої 

комісії Ужгородського району Закарпатської області про результати 

голосування і підсумки виборів депутатів Ужгородської міської ради та 

Ужгородського міського голови" прийнято (додається). 

 

8. Про утворення виконавчого комітету Ужгородської міської ради. 

Доповідає: Андріїв Б.Є. – міський голова. 

 

Головуючий   Оголосив наступний проєкт рішення, зачитав:  

   "Розглянувши пропозицію міського голови Андріїва 

Богдана Євстафійовича, відповідно до п. 3 статей 26, п. 4 

ст. 42, 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада вирішила: 

  1. Утворити виконавчий комітет міської ради. 

  2.Визначити кількісний склад виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради у кількості 14 осіб. 

  3.Затвердити наступний персональний склад (включаючи 

осіб, що затверджуються на посади заступників міського 

голови) виконавчого комітету Ужгородської міської ради:  

 

Андріїв Богдан 

Євстафійович 

-  міський голова; 

Риба Андрій Юлійович - секретар міської ради (за посадою); 

Борець Вадим 

Олександрович 

- заступник міського голови (за посадою); 

Шимон Іван Петрович - заступник міського голови (за посадою); 

Пинзеник Василь 

Васильович 

- заступник міського голови (за посадою); 

Фартушок Ігор 

Іванович 

- керуючий справами виконавчого комітету 

 міської ради (за посадою); 

Губкович Василь 

Михайлович 

- директор ТОВ «Ідея МІК»; 

Курах Іван Ілліч - директор КНП «Центральна міська клінічна  

лікарня» Ужгородської міської ради; 

Драшковці 

Арпад-Роберт 

Арпадович   

- директор Інституту міжнародної освіти 

 Карпатського університету імені Августина Волошина; 

Станкевич-Волосянчук 

Оксана Ігорівна 

- громадська організація  «Екосфера»,  

експерт-еколог; доцент кафедри 



 зоології ДВНЗ «Ужгородського національного 

університету»; 

Костюченко 

Володимир Вікторович 

- фізична особа - підприємець; 

Кіштулинець Родіон 

Володимирович 

- фізична особа – підприємець; 

Ковач Олександр 

Михайлович 

- фізична особа - підприємець; 

Янчинський Олег 

Віталійович 

- начальник Ужгородського ВП Головного управління 

національної поліції в Закарпатській області. 
 

 

4. Дане рішення набирає чинності з дня його прийняття. 

5. З дня прийняття цього рішення припиняються 

повноваження виконавчого комітету Ужгородської міської 

ради, утвореного міською радою сьомого скликання, та 

осіб, що входили до його складу." 

  Поставив на голосування проєкт рішення за основу і в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: За –39, Проти – 0, Утримався – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

 

Волосянський О.П. 

ПРИЙНЯТИ  

  

 Озвучив результати голосування. 

 

 

 

Рішення "Про утворення виконавчого комітету Ужгородської міської 

ради"прийнято (додається). 

 

Головуючий    Повідомив, що надійшла інформація про формування 

депутатських фракцій в Ужгородській міській раді VIII 

скликання наступних депутатських фракцій:  

  - "Європейська Солідарність" у складі: 

1. Білонка Володимир Іванович 

2. Тарахонич Вікторія Юіївна 

3. Камінська Олена Анатоліївна 

4. Трускавецька Діана Анатоліївна  

5.Чернобук Алла Леонідівна  

Голова фракції – Риба Андрій Юлійович 

 

 - "Партія Твого міста" у складі: 

1. Гомонай Василь Васильович 



2.Прозор Євгеній Ігорович 

3. Борисенко Олександр Олександрович 

4.Сідун Юрій Васильович 

Голова фракції – Мандич Василь Васильович 

 

 - "СЛУГА НАРОДУ" у складі: 

1. Азізян Ірина Леонідівна 

2. Мильо Володимир Володимирович  

3. Глагола Ярослав Іванович 

4. Волосянський Олександр Павлович 

5. Штефаньо Валентин Павлович 

Голова фракції – Мелкумян Арсен Суренович 

Заступник голови – Чорній Ігор Ігорович  

 

 - політичної партії "РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ" у складі: 

1.Горват Ернест Іванович 

2.Горват Мирослав Васильович 

3. Бадида Марія Петрівна 

4.Личов Сергій Миколайович  

Голова фракції – Глагола Віталій Ярославович 

Заступник голови – Смірнов Віталій Володимирович  

 

 - політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" у 

складі: 

1. Жганич Віктор Юрійович 

2.Маєрчик Павло Степанович 

3.Бокоч Юліана Миколаївна 

4.Матюк Ігор Андрійович 

5. Роман Мирослава Василівна 

Голова фракції – Погорєлов Андрій Вікторович. 

   

  Повідомив, що на сьогодні порядок денний вичерпано.  

  Оголосив перше пленарне засіданні І сесії Ужгородської 

міської ради VIII скликання закритим. 

  Звучить Державний гімн України. 

  Подякував депутатам за роботу, повідомив, що 22 грудня 

2020 року відбудеться наступне пленарне засідання, на якому 

потрібно буде прийняти бюджет, який зараз є опублікований і 

буде розглядатися в постійних комісіях. Закликав депутатів 

активно долучатися до роботи над бюджетом у комісіях.  

 

Міський голова                                      Богдан АНДРІЇВ 


