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ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

 

Андріїв Б.Є.                             міський голова 

 

Фартушок І.І.                                      керуючий справами виконкому 

 

Борець В.О.                                         заступник міського голови    

 

Пинзеник В.В.                                     заступник міського голови   

    

Шимон І.П.                                          заступник міського голови 

 

       

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

Губкович В.М., Драшкоці А.-Р. А., Ковач О.М., Костюченко В.В., Курах І.І., 

Кіштулинець Р.В.,  Станкевич-Волосянчук О.І. 

 

   

ПРИСУТНІ ПРАЦІВНИКИ: 

 

Зінич А.Б. - заступник  начальника управління, начальник відділу 

правової експертизи документів  управління правового 

забезпечення 

Козак Н.Д. - начальник відділу документального та організаційного 

забезпечення  

Романюк С.В. - заступник начальника відділу документального та 

організаційного забезпечення 

Мінаєва А.Л. - головний спеціаліст відділу документального та 

організаційного забезпечення 



ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

при обговоренні та внесенні проєктів рішень 

 

Рахівський Ю.В. - заступник міського голови 

Логвінов П.В. -  начальник управління економічного розвитку міста 

Полтавцева Т.В.          - начальник управління майном департаменту міського 

господарства 

    

Турянчик О.О. - начальник управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства  

 

  

Мухомедьянова Н.Б. - начальник управління освіти   

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

спорту 

  

Дмитрієв С.В. - начальник відділу цивільного захисту населення 

Арокгаті М.Ю. -начальник служби у справах дітей   

Штефуца В.О. - начальник відділу з питань запобігання та виявлення 

корупції   

  

 Кохан А.І. - начальник відділу інформаційної роботи   

 Калитич М.М. - заступник начальника Ужгородського відділу поліції 

ГУНП в Закарпатській області 

 

 Фальч В.М. - начальник відділу капітального будівництва УЛ МТЗ 

ГУНП в Закарпатській області 

 

 Галеева  Л.М. - заступник начальника управління логістики МТЗ ГУНП в 

Закарпатській області 

 

 Чорній І.І. - депутат міської ради  

 Грибач Д.О. - помічник-консультант депутата міської ради Чорнія І.І.  

Кочмарь М. - представник ТРК «Перший кабельний» 

Толвай Ю. - представник ТРК «Перший кабельний» 

  

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому, за 

порядок денний за основу голосували одноголосно. Міський голова додатково 

запропонував розглянути  дві програми. За доповнення  до порядку денного 

голосували одноголосно, за порядок денний в цілому – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Про комплексну Програму профілактики та протидії злочинності в 

місті Ужгород на 2021-2023 роки. 



 
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму покращення матеріально-технічного забезпечення 

ГУНП в Закарпатській області, у тому числі поліпшення житлових 

умов працівників поліції на території міста Ужгород на 2021 рік.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 2 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни до рішення виконкому 31.08.2020 № 314.  
Доповідала: Мухомедьянова Н.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 3 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про режим роботи у нічний час.  
Доповідав: Логвінов П.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 4 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв на 2021 рік.  
Доповідала: Василиндра О.М. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 5 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту міста 

Ужгород на 2021 рік.  
Доповідав: Дмитрієв С.В. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 6 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у 

місті Ужгород.  
Доповідав: Дмитрієв С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 7 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання рішення суду.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення: «за» - 11, «проти» - 0,         

«утрим.» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 8 прийняти (додається). 



 

СЛУХАЛИ: Про демонтаж тимчасових споруд. 

 Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 9 прийняти (додається). 

 

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

збірно-розбірних гаражів (із доповненням).  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 10 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення зміни до рішення виконкому 13.10.2020 № 369.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 11 прийняти (додається). 

 
 

Наступні питання порядку денного розглядалися у закритому режимі. 

 

СЛУХАЛИ:      Про надання статусу. 

                           Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

                           Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:    Рішення № 12 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ:      Про продовження перебування дитини в інтернатному закладі. 

                           Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

                           Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:    Рішення № 13 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ:      Про встановлення опіки, піклування та призначення опікуна,   

                           піклувальника. 

                           Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

                           Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:    Рішення № 14 прийняти (додається 

 
 

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

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 15 прийняти (додається). 

 

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 № 16 прийняти (додається). 

 

  

  

Міський голова        Богдан  АНДРІЇВ 

 

 

 

 

  

 
 


