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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: 

 

 

  Улинець В.І. 

 

 

   

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  

 

 

 

 



ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

 

при обговоренні та внесенні проектів рішень 

 

Гомонай В.В. - заступник міського голови   

Фартушок І.І. - заступник міського голови   

Мухомедьянова Н.Б. - начальник управління освіти   

Василиндра О.М. - начальник управління у справах культури, молоді і 

спорту 

  

Бабидорич В.І. - директор департаменту міського господарства   

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 

 

  

Тарахонич В.Ю. -  начальник управління міжнародного співробітництва та 

інновацій 

 

  

Франчук І.З. - заступник директора департаменту праці та соціального 

захисту населення 

 

  

Квіт В.В. - заступник  начальника управління містобудування та 

архітектури 

 

  

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

зв’язку 

 

  

Білонка В.І. - депутат міської ради   

Пугачов В.О. - заступник начальника управління муніципальної варти 

 

  

Арокгаті М.Ю. - начальник служби у справах дітей   

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

взаємодії з правоохоронними органами 

 

  

Кохан А.І.

   

- начальник відділу  інформаційної роботи 



Подоляк Л.П. - заступник начальника відділу  інформаційної роботи 

Трофименко В. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи 

Ковальчук І. - представник телеканалу «М Студіо» 

Ткач О. - представник телеканалу «М Студіо» 

Мегела О. - головний редактор газети «Ужгород» 

Пілюгін А.П. - підприємець 

Сарданов С.Д., Дір І.Ю., Мороз В.Р. -  мешканці міста. 

 

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому,  

питання по рекламі  запропонув внести  на позачергове засідання виконкому. За 

прийняття порядку денного за основу голосували одноголосно. Міський голова 

запропонував довключити до порядку денного проекти рішень: про зміни до 

рішення виконкому 25.02.2019 № 53 та  про надання згоди на вчинення правочину 

і вилучити  з порядку денного питання 10, 11. За довключення питань та за 

порядок денний в цілому голосували одноголосно. 

  

СЛУХАЛИ: Про зміни до рішення виконкому 25.02.2019 № 53. 

Доповідав: Пугачов В.О. 

Голосували за прийнятття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 308 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання цільових програм за І півріччя 2019 року. 

Доповідала: Василиндра О.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 309 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання цільових програм управління економічного 

розвитку міста за І півріччя 2019 року. 

Доповідав: Логвінов П.В.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 310 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок збору інформації 

щодо споживання енергоресурсів та води бюджетними 

установами комунальної власності м. Ужгород. 

Доповідав: Логвінов П.В. 

Виступила: Сушко А.А. 

 Голосували за прийняття рішення  з доповненням п. 2 

(департамент праці та соціального захисту населення) 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 311 прийняти (додається). 

 



СЛУХАЛИ: Про режим роботи у нічний час. 

Доповідав: Логвінов П.В. 

 Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 312 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання цільових програм у сфері соціального захисту 

населення міста Ужгород за І півріччя 2019 року. 

Доповідала: Франчук І.З. 

 Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 313 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ:     Про надання згоди на влаштування до психоневрологічного 

інтернату та зміну реєстрації місця проживання недієздатної 

особи. 

Доповідала: Франчук І.З. 

 Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 314 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на вчинення правочину. 

Доповідала: Франчук І.З. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно.  
Рішення № 315 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про виконання цільових програм у сфері освіти міста Ужгорода 

за І півріччя 2019 року. 

Доповідала: Мухомедьянова Н.Б. 

Голосували за  прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 316 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про виконання Програми розвитку транскордонного 

співробітництва та підтримки імплементації проектів 

міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 2018-2022 роки 

за І півріччя 2019 року. 

Доповідала: Тарахонич В.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 317  прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про виконання цільової програми у сфері містобудування та 

архітектури міста Ужгород за І півріччя 2019 року. 

Доповідала: Квіт В.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 318 прийняти (додається). 



СЛУХАЛИ: Про затвердження додаткової угоди про внесення змін до 

договору про спільну діяльність. 

Доповідав: Полтавцева Т.В.  

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 319 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переведення житлового приміщення у нежитлове. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 320 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про демонтаж. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Виступили: Бабидорич В.І., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення з довключенням  демонтажу 

самовільно встановлених чотирьох обмежувачів руху по 

вул.Можайського одноголосно, в цілому – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 321 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про зовнішню рекламу. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. . 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 322 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення, надання дозволу на розміщення збірно-

розбірних гаражів та внесення змін до рішень виконком 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 323 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про надання   дозволів на проведення  робіт з порушення 

цілісності об’єктів благоустрою. 

Доповідав: Лозан О.В. 

Виступили: Бабидорич В.І., Гомонай В.В., Сушко А.А., 

Штефуца В.О.,  Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення з вилученням пунктів 1.1, 1.2 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  1. Рішення № 324 прийняти (додається). 

2. Внести зміни до Порядку видачі дозволів на проведення робіт 

з порушення цілісності об’єктів благоустрою на території 

м.Ужгорода, затвердженого рішенням VІ сесії міської ради VІІ 

скликання 30 серпня 2016 року № 350, стосовно надання 

замовниками робіт підтверджень  про 100% авансову оплату за  

 



виконання робіт з відновлення дорожнього покриття. 

 (доручення). 

  
СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на вчинення правочинів про відчуження та 

набуття майна, право власності на яке або право користування 

яким мають діти, отримання грошової компенсації. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 325 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ:  Про визначення способу участі у вихованні дітей. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Виступили: Улинець В.І., Дір І.Ю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Голосували за прийняття рішення: «за» - 3, «проти» - 0, «утрим.» 

- 1. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення не приймається. 

 

 

Міський голова        Б. АНДРІЇВ 

 

 


