
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

   П Р О Т О К О Л  № 11 

 

  засідання виконавчого комітету 

 

9 червня 2021 року                               Засідання розпочато:  о 09.00 

                Засідання закінчено:  о 09.30 

 

 

 

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

Андріїв Б.Є.                               міський голова 

 

Риба А.Ю.                             секретар ради 

 

Борець В.О.                                         заступник міського голови 

 

Шимон І.П.                                          заступник міського голови  

 

Пинзеник В.В.                                     заступник міського голови   

  

Фартушок І.І.                                       керуючий справами виконкому 

  

       

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

Губкович В.М., Драшковці А.-Р. А., Костюченко В.В., Кіштулинець Р.В., 

Янчинський О.В. 

 

Відсутні: Курах І.І., Ковач О.М., Станкевич-Волосянчук О.І. 

   

ПРИСУТНІ ПРАЦІВНИКИ: 

 

Ленько А.Ю. -  начальник управління правового забезпечення 

Козак Н.Д. - начальник відділу документального та організаційного 

забезпечення  

Романюк С.В. - заступник начальника відділу документального та 

організаційного забезпечення 
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ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

 

Пантьо М.М.      – заступник керівника Ужгородської окружної прокуратури 

 

при обговоренні та внесенні проєктів рішень 

 

Рахівський Ю.В. - заступник міського голови 

 

Куценко Л.Є. - в.о. директора департаменту соціальної політики 

 

Логвінов П.В. - начальник управління економічного розвитку міста 

 

Бобик П.І. - начальник відділу транспорту 

 

Столярова І.М. - заступник начальника управління охорони здоров’я 

 

Юрко А.А. - начальник управління капітального будівництва 

 

Боршовський О.І. - начальник управління містобудування та архітектури 

 

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

 

Турянчик О.О. - начальник управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства  

 

Полтавцева Т.В.          - начальник управління майном департаменту міського 

господарства 

 

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

та виконкому       

                                                      

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 

 

Подоляк Л.П. - заступник начальника відділу інформаційної роботи 

 

Медюх Ю. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи 

  
Єршов Е. - представник 21 телеканалу 
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 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому, за 

основу голосували одноголосно,  та запропонував додатково розглянути питання 

про надання паспортів відкритих літніх майданчиків та про надання та 

припинення дії паспортів відкритих літніх майданчиків. За доповнення  та 

порядок  денний  в цілому голосували одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму підтримки законності та правопорядку в місті 

Ужгород на 2021 рік.  
Доповідав: Ленько А.Ю.  

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 245 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни у складі комісії з розгляду заяв про виплату грошової 

компенсації  за належні для отримання жилі приміщення членам   

сімей загиблих військовослужбовців.  
Доповідала: Куценко Л.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 246 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди нежитлового приміщення.  
Доповідала: Турховська Г.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 247 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про повторне оголошення конкурсу з відбору банківської або 

фінансової установи для укладання договору фінансового лізингу.  
Доповідав: Бобик П.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 248 прийняти (додається). 

 

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

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 249 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження розміщення об’єктів дрібнороздрібної торгівлі.  
Доповідав: Логвінов П.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 250 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання цільових програм у сфері охорони здоров'я міста 

Ужгород за ІІ півріччя 2020 року. 



4 

  
Доповідала: Столярова І.М. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 251 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту будівництва.  
Доповідав: Юрко А.А. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 252 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про видачу дублікатів та виправлення  відомостей, внесених до 

свідоцтв про право власності на нерухоме майно.  
Доповідала: Геворкян Д.С. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 253 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про проведення комплексного благоустрою території зі 

встановленням міні скульптури. 

При обговоренні питання присутні представники благодійного фонду Андрія 

Півня: Сюзева Л., Сковородко І.  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступили: Фартушок І.І., Риба А.Ю., Шимон І.П., Сковородко І., 

Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення: «за» - 6, «проти» - 0, «утрим.» - 5. 

ВИРІШИЛИ: Рішення не приймається. 

 

СЛУХАЛИ: Про надання паспортів відкритих літніх майданчиків.  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 254 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання та припинення дії паспортів відкритих літніх 

майданчиків.  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступив: Раба А.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 255 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зовнішню рекламу.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 256 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Про переоформлення гаражів (відмову) та внесення зміни до 

рішення виконкому.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 257 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу на проведення  робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення з відмовою  п. 1.1. та доповнен- 

ням  пп. 1.2, 1.3, 1.4 одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 258 «Про надання та відмову у видачі дозволів на 

проведення робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою» 

прийняти (додається). 

 

 

Наступні питання порядку денного розглядалися у закритому режимі. 
 

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 № 259 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки та призначення опікуна над майном 

дитини. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 260 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання повної цивільної дієздатності.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 261 прийняти (додається). 

 

 

Міський голова        Богдан  АНДРІЇВ 

 


