
                                       УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

   П Р О Т О К О Л  № 11 

 

  засідання виконавчого комітету 

 

25 червня 2019 року                               Засідання розпочато:  о 9.30 

                Засідання закінчено:  о 9.55 

 

 

 

 

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., 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   

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 

  

Куберка М.Ю. - начальник  відділу експлуатації житлового фонду та 

інженерних мереж  управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарств 

 

  

Гах Л.М. - директор департаменту фінансів та бюджетної політики   

Боршовський О.І.

   

- начальник управління містобудування та архітектури   

Арокгаті М.Ю. - начальник служби у справах дітей   

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

корупції та    взаємодії з правоохоронними органами 

  

  

Кохан А.І.                         - начальник відділу інформаційної роботи 

Подоляк Л.П.

   

- заступник начальника відділу  інформаційної роботи 

Трофименко В.В. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи 

Мегела О. - головний редактор газети «Ужгород»  

 

 

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому. За 

прийняття порядку денного за основу та в цілому голосували одноголосно.  

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження розміру збитків. 

 Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття  рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 217 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Про зовнішню рекламу. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

 Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 218 прийняти (додається). 

  

СЛУХАЛИ: Про переведення житлового приміщення в нежитлове. 

 Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 219 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про приватизацію державного житлового фонду. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 220 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про квартирний облік. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 221 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про укладення договорів найму. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 222 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Інформацію про хід виконання рішень виконкому з питань 

надання дозволів на проведення робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою. 

Інформувала: Куберка М.Ю. 

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

ВИРІШИЛИ:  1.  Інформацію Куберки взяти до відома. 

2. Невиконані пункти  рішень залишити на подальшому контролі. 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження розміщення автобусної зупинки в комплексі з 

торговим павільйоном. 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 223 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Про погодження розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності. 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступив: Сембер С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 224 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про погодження встановлення пам’ятника єпископу Андрію 

Бачинському. 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 225 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про поштові адреси. 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступили: Сембер С.В., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 226 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про зупинення дії рішення виконкому 21.03.2018 № 81. 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 227 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Звіт про виконання плану роботи виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради за І півріччя 2019 року. 

Інформувала: Макара О.М. 

ВИРІШИЛИ:  Інформацію Макари О.М. взяти до відома (додається). 

СЛУХАЛИ: Про орієнтовний план роботи виконавчого комітету міської ради 

на ІІ півріччя 2019 року. 

Доповідав: Романюк С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 228 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про передачу основних засобів на баланс управління 

муніципальної варти Ужгородської міської ради. 

Доповідала: Гах Л.М. 

Голосували за прийняття рішення з поправкою одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 229 прийняти (додається). 
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  СЛУХАЛИ: Про передачу основних засобів на баланс виконкому 

Ужгородської міської ради. 

Доповідала: Гах Л.М. 

Голосували за прийняття рішення з поправкою одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 230 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 № 231 прийняти (додається). 

  
СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 232 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у справах дітей про 

підтвердження місця проживання дитини. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 233 прийняти (додається). 

 

Міський голова        Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 


