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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., 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  
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ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

 

при обговоренні та внесенні проектів рішень 

 

Фартушок І.І. - заступник міського голови   

Бобик П.І. - начальник відділу транспорту, державних закупівель та 

зв’язку 

  

Полтавцева Т.В. - начальник управління майном  департаменту міського 

господарства 

 

  

Турянчик О.О. - начальник  управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства 

 

  

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

інженерних мереж  управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства 

 

  

Лозан О.В. - головний спеціаліст  відділу експлуатації житлового 

фонду та інженерних мереж  управління житлово-

комунального господарства департаменту міського 

господарства 

 

  

Кенс О.Ю. - заступник директора департаменту фінансів та 

бюджетної політики  

  

Боршовський О.І.

   

- начальник управління містобудування та архітектури   

Логвінов П.В. - начальник управління економічного розвитку міста   

Євдокименко М.С. - головний спеціаліст відділу запобігання і протидії 

корупції та    взаємодії з правоохоронними органами 

 

  

Готра В.І. - директор КП «Ужгородський муніципальний транспорт»   

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»  

  Галаш А.          - представник 21 телеканалу 

  Єршов Е.          - представник 21 телеканалу 

  Білоусенко А.В.         – мешканець міста   

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому. За 



3 

 

прийняття порядку денного за основу та в цілому голосували одноголосно.  

 

СЛУХАЛИ: Про умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів. 

Міський голова повідомив, що не братиме участь в обговоренні 

питання та голосуванні за рішення (заява додається). 

 Доповідав: Бобик П.І. 

Виступила: Макара О.М. 

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

«утрим.» - 0, «не голосував» - 1 через конфлікт інтересів. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 234 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів 

споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-

комунальних послуг. 

Доповідав: Логвінов П.В. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

 Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 235 прийняти (додається). 

  

СЛУХАЛИ: Про користування спортивними спорудами. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

 Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 236 прийняти (додається). 

  

СЛУХАЛИ: Про влаштування сімейного склепу на території кладовища 

«Барвінок». 

Доповідала: Куберка М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 237 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про передачу кладовища по вул. Капушанській на утримання КП 

«Ужгородський комбінат комунальних підприємств». 

Доповідала: Турянчик О.О. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 238 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про зняття з балансу та обслуговування будинку. 

Доповідала: Куберка М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ:  Рішення № 239 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про демонтаж інформаційних табличок. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 240 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про надання та продовження дозволів на проведення робіт з 

порушення цілісності об’єктів благоустрою. 

Доповідав: Лозан О.В. 

Виступили: Турянчик О.О., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 241 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення та надання дозволу на розміщення збірно-

розбірних гаражів. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 242 прийняти (додається).  

СЛУХАЛИ: Про переведення житлового приміщення в нежитлове. 

 Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 243 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про соціальну рекламу. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 244 прийняти (додається).  

СЛУХАЛИ: Про зовнішню рекламу. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 245 прийняти (додається).  

СЛУХАЛИ: Про надання та припинення дії паспортів відкритих літніх 

майданчиків. 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ:  Рішення № 246 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про зміну до рішення виконкому 25.06.2019 № 226. 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 247 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Про надання паспорта відкритого літнього майданчика.. 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

Рішення № 248 прийняти (додається).  
 

 

 

Міський голова                                                                  Б. АНДРІЇВ    


