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ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

 

Андріїв Б.Є.                             міський голова 

 

Сушко А.А.                           секретар ради 

 

Макара О.М.                                      керуючий справами виконкому 

 

 

       

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

 

 Гісем М.В. 

 

 

   

ПРИСУТНІ ПРАЦІВНИКИ: 

 

 

Романюк С.В.                 - заступник начальника відділу документального та 

організаційного забезпечення 

Мінаєва А.Л. - головний спеціаліст відділу документального та 

організаційного забезпечення  

Урста М.В. - начальник управління програмного та комп’ютерного 

забезпечення 

 

 

 

 



ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

при обговоренні та внесенні проектів рішень 

 

Гомонай В.В. - заступник міського голови   

Боршовський О.І. -  начальник управління містобудування та архітектури 

 

  

Полтавцева Т.В. - начальник управління майном  департаменту міського 

господарства 

  

Лозан О.В. - головний спеціаліст відділу експлуатації житлового фонду 

та інженерних мереж  управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства 

  

Бобик П.І. - начальник транспортного відділу   

 Арокгаті М.Ю  -  начальник служби у справах дітей  

 Пекар В.І. - начальник управління правового забезпечення  

 Штефуца В.О. -начальник відділу запобігання і  протидії корупції  та 

взаємодії з правоохоронними органами 

 

 Боднарчук О.Д. - начальник сектору моніторингу Ужгородського ВП ГУНП  

 Кохан А.І. - начальник відділу інформаційної роботи  

 Медюх Ю. 

 

- головний спеціаліст відділу інформаційної роботи  

  

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому.  За 

прийняття порядку денного за основу та в цілому голосували одноголосно.  

 

СЛУХАЛИ: Про перелік зупинок громадського транспорту на міських 

автобусних маршрутах м. Ужгород.  
Доповідав: Бобик П.І. 

Голосували за прийняття рішення з поправкою  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 230 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про влаштування сімейних склепів на території кладовища 

«Барвінок».  
Доповідав: Лозан О.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 231 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення  робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою.  
Доповідав: Лозан О.В. 



Голосували за прийняття рішення з доповненням (ТОВ «Електро-

Закарпаття», ТОВ «Бодрог») одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 232 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію про хід виконання рішень виконкому 24.10.2018 № 306 

та  25.03.2020 № 154. 

Інформував: Лозан О.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Лозана О.В. взяти до відома. 

2. Невиконані пункти рішень залишити на контролі. 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення гаражів та надання дозволу на розміщення 

збірно-розбірного гаража.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 233 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про виконання плану роботи виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради за І квартал 2020 року. 

Інформувала: Макара О.М. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію Макара О.М. взяти до відома (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про орієнтовний план роботи виконавчого комітету міської ради на 

ІІ півріччя 2020 року.  
Доповідав: Романюк С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 234 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про скаргу на постанову адміністративної комісії.  
Доповідав: Штефуца  В.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 235 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження встановлення малої архітектурної форми (навісу).  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 236 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання та припинення дії паспортів відкритих літніх 

майданчиків.  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 237 прийняти (додається). 

 



СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності (Галушка Л.А.).  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 238 прийняти (додається). 

 

Наступне питання порядку денного розглядалося у закритому режимі. 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів 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 № 239 прийняти (додається). 

 

 

 

Міський голова        Богдан  АНДРІЇВ 

 


