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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. (присутній при розгляді та прийнятті рішень  

№№ 155-163). 

 

 

 

   

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 

  

  

Логвінов П.В. -начальник управління економічного розвитку міста   

Решетар В.В. - начальник управління охорони здоровְ’я   

Турховська Г.І. - начальник  відділу бухгалтерського обліку міської ради 

та виконкому 

  

Афанасьєва О.В. - начальник відділу  контролю за додержанням 

законодавства про працю 

  

Бобик П.І. - начальник відділу транспорту   

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 

 

  

Турянчик О.О. - начальник управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства  

 

  

Месевра М.Ю. - заступник начальника відділу закупівель та регулювання 

економічної діяльності департаменту міського 

господарства 

  

 Арокгаті М.Ю. -  начальник служби у справах дітей  

 Боднарчук О.Д. - начальник сектору моніторингу Ужгородського ВП 

ГУНП 

 

 Кохан А.І.                         - начальник відділу інформаційної роботи  

 Штефуца В.О. 

 

- начальник відділу запобігання і протидії корупції та    

взаємодії з правоохоронними органами 

 

   Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому. За 

прийняття порядку денного за основу голосували одноголосно. Міський голова  

запропонував додатково розглянути  питання про перевезення померлих та 

припинення опалювального сезону. За прийняття порядку денного з 

доповненням  та  в цілому голосували одноголосно. 



 

СЛУХАЛИ: Про Програму «Медичне забезпечення призову та приписки 

молоді м. Ужгорода на 2020-2023 роки».  
Доповідав: Решетар В.В. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 140 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання цільових Програм за 2019 рік.  
Доповідала: Турховська Г.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 141 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

міста за  2019  рік.  
Доповідав: Логвінов П.В. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 142 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про встановлення туристично-інформаційних стел на території 

міста.  
Доповідав: Логвінов П.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 143 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу відділу контролю за додержанням законодавства 

про працю за 2019 рік.  
Доповідала: Афанасьєва  О.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 144 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про перевезення померлих осіб.  
Доповідав: Пекар В.І. 

Виступили: Фартушок І.І., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 145 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому 25.02.2019 № 60.  
Доповідав: Романюк С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 146 прийняти (додається). 

 

 



СЛУХАЛИ: Про доповнення до Регламенту виконавчого комітету та 

виконавчих органів міської ради.  
Доповідав: Романюк С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 147 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання та припинення дії паспортів відкритих літніх 

майданчиків.  
Доповідав: Боршовський О.І.  

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 148 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про скасування містобудівних умов та обмежень на проєктування 

об’єкта будівництва по вул. Василя Комендаря, 50 «а».  
При обговоренні питання присутній депутат міської ради Щадей В.І.   

Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступили: Пекар В.І., Щадей В.І., Фартушок І.І., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 149 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про фінансово-господарський стан КП «Архітектурно-

планувальне бюро». 

При обговоренні питання присутня Геворкян Д.С., директор КП «Архітектурно-

планувальне бюро».  
Доповідала: Месевра М.М. 

Виступили: Геворкян Д.С., Сушко А.А. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 150  прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про фінансово-господарський стан КП «КАТП-072801». 

При обговоренні питання присутній Грамотник В.І., директор КП «КАТП-

072801».  
Доповідала: Месевра М.М. 

Виступив: Грамотник В.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 151 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про припинення опалювального періоду.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Виступила: Сушко А.А. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 152 прийняти (додається). 

 



СЛУХАЛИ: Про погодження розміщення та передачу на утримання місць збору 

твердих побутових відходів.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 153 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на проведення робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою. 

Доповідав: Лозан О.В. 

Виступили: Фартушок І.І., Гомонай В.В., Гісем М.В.,                      

Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення із вилученням на довивчення  

п.1.3 проєкту одноголосно.  
ВИРІШИЛИ:  Рішення № 154 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ:  Про переоформлення (відмову) збірно-розбірних  гаражів та 

внесення зміни до рішення виконкому.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення  із вилученням на довивчення 

пунктів 1.6, 1.7, 1.8 проєкту одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 155 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переведення житлових приміщень у нежитлові.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 156 прийняти (додається). 

   

Макара О.М. повідомила про подані Андріївим Б.Є. заяви про наявність 

конфлікту інтересів і про те,  що участі в обговоренні та голосуванні  наступних  

чотирьох питань порядку денного він брати не буде. 

 

СЛУХАЛИ: Про  затвердження Порядку забезпечення осіб електронними 

квитками «Безконтактна банківська карта пільговика» на 

безоплатній основі.  
Доповідав: Бобик П.І. 

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

0, «не голосував» - 1 (Андріїв Б.Є.). 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 157 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнення до умов конкурсу з перевезення 

пасажирів. 

Доповідав: Бобик П.І. 

 



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

«утрим.» - 0, «не голосував» - 1 (Андріїв Б.Є.). 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 158 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку відшкодування витрат на виготовлення 

та видачу електронних квитків „Безконтактна банківська картка 

пільговика”.  
Доповідав: Бобик П.І. 

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

0, «не голосував» - 1 (Андріїв Б.Є.). 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 159 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про результати моніторингу перевезень пільгових категорій 

громадян міським автомобільним транспортом загального 

користування.  
Доповідав: Пекар В.І. 

Виступив: Бобик П.І., Сушко А.А. 

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

0, «не голосував» - 1 (Андріїв Б.Є.). 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 160 прийняти (додається). 

  

Наступні питання порядку денного розглядалися у закритому режимі.  
СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі у вихованні дитини.  

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 161 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 162 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 № 163 прийняти (додається). 

 

 

Міський голова        Богдан  АНДРІЇВ 

 


