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ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

 

Андріїв Б.Є.                             міський голова 

 

Сушко А.А.                           секретар ради 

 

 

       

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

 

Палінчак М.М., Сембер С.В. 

 

 

   

ПРИСУТНІ ПРАЦІВНИКИ: 

 

 

Романюк С.В.                 - заступник начальника відділу документального та 

організаційного забезпечення 

Козак Н.Д. - начальник відділу документального та організаційного 

забезпечення  

Золотар Д.Ю. -  головний спеціаліст відділу технічного забезпечення 

та зв’язку  управління програмного та комп’ютерного 

забезпечення 

 

 

 

 

 



 

ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

при обговоренні та внесенні проектів рішень 

 

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  

  

Логвінов П.В. - начальник управління економічного розвитку міста   

 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  

 Подоляк Л.П. 

 

- заступник начальника відділу інформаційної роботи  

  

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому.  За 

прийняття порядку денного за основу та в цілому голосували одноголосно.  

 Міський голова зняв з розгляду питання 1 порядку денного  у зв’язку з 

поданою заявою про наявність конфлікту інтересів. 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму надання матеріально-технічної допомоги Чопському 

прикордонному загону на 2020-2023 роки.  
Доповідав: Штефуца В.О. 

Виступили: Сембер С.В., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 240 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому від 29.02.12 № 52 «Про 

виборчі дільниці».  
Доповідав: Романюк С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 241 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про тимчасовий порядок розрахунку плати за користування 



конструктивними елементами благоустрою для розміщення об’єктів 

дрібнороздрібної торгівлі.  
Доповідав: Логвінов П.В. 

Виступили: Сембер С.В., Штефуца В.О. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 242 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасової споруди туристично-інформаційного 

центру. 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 243 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання та припинення дії паспортів відкритих літніх 

майданчиків. 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступили: Сембер С.В., Сушко А.А., Пекар В.І., Андріїв Б.Є.  
Голосували за прийняття рішення  з доповненням (вул. 

Володимирська, 90) одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 244 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення (відмову)  та надання дозволу на розміщення 

збірно-розбірних гаражів.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 245 прийняти (додається).  
  

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення робіт з порушення цілісності 

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

Виступили: Сембер С.В., Сушко А.А., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням  (гр. Пацкан Г.А. 

вул. Братів Бращайків, 7) одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 246 «Про надання дозволів на проведення робіт з 

порушення цілісності об’єктів благоустрою»  прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання доручення міського голови 09.06.2020 р. №  ДГ-

17/02-10 

Інформувала: Полтавцева Т.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома (додається). 

2. Невиконані рішення залишити на подальшому контролі. 

 

 



Наступні питання порядку денного розглядалися у закритому режимі. 

 

СЛУХАЛИ:      Про припинення, встановлення опіки, піклування та       

                           призначення опікуна, піклувальника. 

                           Доповідала : Арокгаті М.Ю. 

                           Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:    Рішення № 247 прийняти (додається).   

 

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

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 248 прийняти (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: Про визначення прізвища дитини. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 249 прийняти (додається). 

 

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 № 250  прийняти (додається). 

 

 

Міський голова                                                                  Богдан АНДРІЇВ 


