
                                       УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

   П Р О Т О К О Л  № 10 

 

  засідання виконавчого комітету 

 

12 червня 2019 року                               Засідання розпочато:  о 10.00 

                Засідання закінчено:  о 10.30 

 

 

 

 

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

 

Андріїв Б.Є.                             міський голова 

 

Сушко А.А.                            секретар   ради 

 

Макара О.М.                                      керуючий справами виконкому 

 

 

 

 

       

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

 

  Палінчак М.М. 

 

 

   

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 

 

Білак О.П. - заступник міського голови   

Гомонай В.В. - заступник міського голови   

Фартушок І.І. - заступник міського голови    

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 

господарств 

 

  

Мухомедьянова Н.Б. - начальник управління освіти   

Логвінов П.В. - начальник управління економічного розвитку міста   

Боршовський О.І.

   

- начальник управління містобудування та архітектури   

Геворкян Д.С. -  директор КП «Архітектурно-планувальне бюро»   

Біксей А.Б. - директор департаменту праці та соціального захисту 

населення 

 

  

Арокгаті М.Ю. - начальник служби у справах дітей   

Юрко А.А. - начальник управління капітального будівництва   

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

корупції та    взаємодії з правоохоронними органами 

  

  

 Карташов С.О. - директор КП «Водоканал м. Ужгорода»  

 Кохан А.І.                         - начальник відділу інформаційної роботи  

 Медюх Ю.П.

   

- головний спеціаліст відділу інформаційної роботи  

 Трофименко В.В. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи  

 Мегела О. - головний редактор газети «Ужгород»  

Хижняк К. - представник 21 телеканалу  

Єршов Е. - представник 21 телеканалу 

 Юрик О.І., Ліпецьки М.М., приватні підприємці 



3 

 

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому та 

запропонував зняти з розгляду питання про тарифи на міські пасажирські 

перевезення. За прийняття порядку денного за основу та в цілому голосували 

одноголосно.  

 

СЛУХАЛИ: Про Програму з облаштування внутрішніх вбиралень у закладах 

освіти м. Ужгорода на 2019-2020 роки. 

 Доповідала: Мухомедьянова Н.Б. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 201 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи 

централізованого водовідведення м. Ужгород. 

 Доповідав: Карташов С.О. 

Голосували за проект рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 202 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про соціальну рекламу. 

 Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за проект  рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 203 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зовнішню рекламу. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

 Голосували за надання дозволів (п.п. 1.1., 3.2)  інші пункти 

проекту рішення - відмова одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 204 прийняти (додається). 

  

СЛУХАЛИ: Про переоформлення гаражів та надання дозволу на розміщення 

збірно-розбірних гаражів. 

 Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 205 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про передачу об’єктів комунальної власності. 

Доповідав: Юрко А.А. 

Виступив: Андріїв Б.Є.  

Голосували за прийняття рішення з вилученням абзацу 1 пункту 

2 (ЦНАП) одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ:  Рішення № 206 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про надання та припинення дії паспортів відкритих літніх 

майданчиків.  

Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення з поправкою у п. 1.3 (10 

посадкових місць - 14  м2) одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 207 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про видачу дублікатів та внесення змін до свідоцтв про право 

власності на нерухоме майно. 

Доповідала: Геворкян Д.С. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 208 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про зміни до рішення виконкому 29.05.2019 № 193. 

Доповідав: Романюк С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 209 прийняти (додається). 

  СЛУХАЛИ: Про прийняття гр. Калинюка В.Б. на обслуговування до 

територіального центру соціального обслуговування. 

Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення із врахуванням критичного 

зауваження одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 210 прийняти (додається). 

  СЛУХАЛИ: Про звернення до суду щодо призначення опікуна. 

Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 211 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів (відмову) 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 № 212 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини-сироти та дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 213 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про припинення, встановлення піклування, опіки та призначення 

опікунів, піклувальників. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 214 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про визначення прізвища дитини. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 215 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі у вихованні дитини. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 216 прийняти (додається). 

 

 

Міський голова        Б. АНДРІЇВ 


