
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

   П Р О Т О К О Л  № 10 

 

  засідання виконавчого комітету 

 

11 червня 2020 року                              Засідання розпочато:  о 10.20  

                Засідання закінчено:  о 10.45 

 

 

 

 

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: 

 

 

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 

  

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

управління майном 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 
 

- заступник начальника відділу закупівель та регулювання 

економічної діяльності департаменту міського 

господарства 

  

 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 

 

    

 Подоляк Л.П.                         - заступник начальника відділу інформаційної роботи  

 Медюх Ю. 

 

- головний спеціаліст відділу інформаційної роботи  

  

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому.  За 

прийняття порядку денного за основу голосували одноголосно. Міський голова 

запропонував у зв’язку з пом’якшенням карантинних заходів внести зміни до 

рішення виконкому щодо режиму роботи спортивних споруд, довключивши це 

питання  до порядку денного. З доповненням та в цілому за порядок денний 

голосували одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про консультації з громадськістю в 

територіальній громаді міста Ужгород.  
Доповідав: Пекар В.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 216 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про часткову зміну до рішення виконкому 18.09.2019 № 328 «Про 

користування спортивними спорудами». 



 
Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 217 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про фінансово-господарський стан КП «Водоканал м. Ужгорода».  
Доповідала: Месевра М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення з поправкою у п.2 (Яцків О.) 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 218 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 № 219 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про видачу службового ордера. 

 Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 220 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про укладення договорів найму.  
Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 221 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про приватизацію державного житлового фонду.  
Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 222 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про квартирний облік.  
Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 223 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності (ФОП Фрідманський М.М.).  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 224 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження  тимчасової схеми заборони розміщення об’єктів 



дрібнороздрібної торгівлі на території м. Ужгород.  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення  з поправкою у пункті 1 та назві 

рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 225 «Про погодження  тимчасової схеми розміщення 

об’єктів дрібнороздрібної торгівлі  в центральній частині міста 

Ужгород» прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання паспорта відкритого літнього майданчика.  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 226 прийняти (додається). 

 

Наступні питання порядку денного розглядалися у закритому режимі. 

 

СЛУХАЛИ:      Про наданння дозволів (відмову) 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 № 227 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про звільнення від повноважень піклувальника та припинення 

піклування над дитиною.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 228 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про влаштуванння дітей. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 229 прийняти (додається). 

 

 

Міський голова        Богдан  АНДРІЇВ 

 

 
 


