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ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

 

Андріїв Б.Є.                             міський голова 

 

Макара О.М.                                      керуючий справами виконкому 

 

 

 

 

       

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

 

Гісем М.В., Палінчак М.М., Сембер С.В. 

 

   

 

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 

 

Гомонай В.В. - заступник міського голови   

Фартушок І.І. - заступник міського голови    

Цап І.Ю. - перший заступник міського голови   

Бабидорич В.І. - директор департаменту міського господарства   

Полтавцева Т.В. - начальник управління майном  департаменту міського 

господарства 

 

  

Папай М.Б. - начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла 

управління майном департаменту міського господарства 

 

  

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

та інженерних мереж  управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства 

 

  

Цап В.В. - заступник начальника управління економічного розвитку 

міста 

  

Лелекач Н.О. -  начальник відділу підприємництва управління 

економічного розвитку міста 

 

  

Біксей А.Б. -  директор 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 

 

  

Зима І.В. - начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи   

Торма Н.І. - заступник начальника відділу бухгалтерського обліку 

міської ради та виконкому 

 

  

Арокгаті М.Ю. - начальник служби у справах дітей   

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

та    взаємодії з правоохоронними органами 
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Мандич Ю.В. - радник міського голови   

Кохан А.І.  - начальник відділу  інформаційної роботи 

Медюх Ю. - головний спеціаліст відділу  інформаційної роботи 

Трофименко В. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи 

Хижняк К. - представник  21 телеканалу  

Рейпаші В. - представник 21 телеканалу 

Мегела О. - головний редактор газети «Ужгород» 

Андрусяк А. - представник суспільного телебачення 

Гісем А. - представник суспільного телебачення 

Балог Е. -представник телеканалу 1-ий кабельний 

Мазур В. - представник телеканалу 1-ий кабельний 

Ключевський І.І., Кепша С.І. - підприємці. 

 

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому. За 

прийняття порядку денного за основу голосували одноголосно. Міський голова 

запропонував довключити до порядку денного проект рішення про зміну до 

рішення виконкому 30.08.2019 № 282. За довключення питання та за порядок 

денний в цілому голосували одноголосно. 

 Цап І.Ю. запропонував розглянути питання про хід виконання рішення 

виконкому щодо електронних закупівель. Сембер С.В звернув увагу на 

серйозність цього питання та вніс пропозицію підготувати його і внести на 

розгляд виконкому. Міський голова  дав протокольне доручення головним 

розпорядникам коштів підготувати та подати  на розгляд виконкому інформацію 

про виконання ними та підпорядкованими закладами рішення виконкому про 

електронні закупівлі у м. Ужгород щодо здійснення закупівель товарів, робіт та 

послуг із використанням системи «ProZorro», в т.ч. і допорогових, за 2017, 2018 

та 9 місяців 2019 року.  

 

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

Доповідала: Торма Н.І. 

Виступили: Сембер С.В., Макара О.М. 

Голосували за прийнятття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 330 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання та припинення дії паспортів відкритих літніх 

майданчиків. 

Доповідала: Квіт В.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ:  Рішення № 331 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Тимчасового порядку видачі довідок про 

зареєстрованих, відсутність зареєстрованих у житловому 

приміщенні /будинку осіб, зареєстрованих осіб на день смерті одного 

з них. 

Доповідав: Пекар В.І.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 332 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про приєднання до Міжнародної хартії відкритих даних. 

Доповідав: Пекар В.І. 

 Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 333 прийняти (додається). 

           

            Макара О.М. повідомила, що Андріїв Б.Є не братиме участі в обговоренні 

питань 6,7,8 порядку денного та голосуванні через конфлікт інтересів. 

 

СЛУХАЛИ: Про організацію перевезення пасажирів на міському автобусному 

маршруті загального користування № 24 «мкрн. Дравці»- УжНУ» 

(через вокзали, «Новий район»). 

Доповідав: Бобик П.І. 

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

«не голосував» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 334 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про дострокове розірвання договору на право обслуговування 

маршруту №12 – Корятовича «пл.Корятовича – с.Розівка». 

Доповідав: Бобик П.І. 

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

«не голосував» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 335 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ:     Про визнання переможців конкурсу з перевезення пасажирів на 

міських автобусних маршрутах загального користування. 

Доповідав: Бобик П.І. 

Виступив: Сембер С.В. 

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

«не голосував» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 336 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання консультативно-дорадчої 

комісії 

Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно.  
Рішення № 337 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про Програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2020-2022 роки. 

Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за  прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 338 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про Програму підтримки діяльності інститутів громадянського 

суспільства міста соціального спрямування на 2020 рік. 

Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 339  прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про Програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських 

автобусних маршрутах загального користування  у м. Ужгород на 

2020 рік.  
           Макара О.М. повідомила, що Андріїв Б.Є не братиме участі в обговоренні 

питання та голосуванні через конфлікт інтересів. 

 Доповідав: Біксей А.Б. 

Виступили: Сембер С.В., Макара О.М. 

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

0, «не голосував» - 1. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 340 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про Програму додаткових гарантій соціального захисту громадян на 

2020-2022 роки. 

Доповідав: Біксей А.Б.  

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 341 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму діяльності медико-соціального реабілітаційного 

центру «Дорога життя» на 2020 рік. 

Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 342 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Про Програму фінансування видатків на житлово-комунальні 

послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2020 рік.  

Доповідав: Біксей А.Б. 

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

«не голосували» - 2 (Сембер С.В., Гісем М.В. через конфлікт 

інтересів). 

ВИРІШИЛИ:  Рішення не приймається. 

 

СЛУХАЛИ: Про режим роботи у нічний час. 

Доповідав: Цап В.В. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 343 прийняти (додається). 

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

дільниці». 

Доповідав: Романюк С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 344 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про автономне опалення. 

Доповідав: Лозан О.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 345 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про укладення договорів найму. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 346 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про приватизацію державного житлового фонду. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 347 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про квартирний облік. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 348 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення, відмову  в переоформленні та надання дозволу 

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

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 349 прийняти (додається). 

 

У зал засідання зайшов Щадей В.І.  
СЛУХАЛИ: Про зовнішню рекламу. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Виступили: Ключевський І.І., Сембер С.В., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення з вилученням п. 2 проєкту 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 350 прийняти (додається). 

            Щадей В.І. порушив питання щодо самовільно встановлених знаків на 

наб. Слов’янській  біля ресторану «Венеція». 

           Міський голова повідомив, що ці знаки  вже  неодноразово демонто-

вувалися.  І про ці знаки повідомлено патрульній поліції. 

 

СЛУХАЛИ: Про надання   дозволів на проведення  робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою. 

Доповідав: Лозан О.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 351 прийняти (додається). 

  
СЛУХАЛИ:  Про зміну до рішення виконкому 30.08.2019 № 282. 

Доповідала: Торма Н.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 352 прийняти (додається). 

             Наступні питання порядку денного розглядалися у закритому режимі. 

 

СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання дитини. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 353 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. 
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ВИРІШИЛИ:  Рішення № 354 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 355 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі у вихованні дітей. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення  № 356 прийняти (додається).  

СЛУХАЛИ: Про влаштування дітей. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення  № 357 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на зняття з реєстрації місця проживання дітей. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення  № 358 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму мобілізаційної підготовки м. Ужгород на 2020 рік. 

Доповідала: Зима І. В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення  № 359 прийняти (окрема папка). 

 

Палінчак М.М. запропонував на черговому засіданні виконкому  

розглянути звіт про співпрацю з містами-побратимами з таких питань: 

економічний та політичний ефект, культурне співробітництво, подальші 

перспективи (доручення). 

 

 

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ 

 


