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                Засідання закінчено: об 11.10 

 

 

 

 

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: 

 

Турецька Я.П. - головний спеціаліст відділу правової експертизи 

документів 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 

 

Фартушок І.І. - заступник міського голови    

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

Бабидорич В.І. - директор департаменту міського господарства   

Клещева С.С. - начальник відділу  управління комунальною власністю та 

земельними ресурсами управління майном  департаменту 

міського господарства 

 

  

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

управління майном департаменту міського господарства 

 

  

Лозан О.В. - головний спеціаліст  відділу експлуатації житлового фонду 

та інженерних мереж  управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарств 

 

  

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

населення 

 

  

Кенс О.Ю. - заступник директора департаменту фінансів та бюджетної 

політики 

 

  

Квіт В.В.

   

- заступник начальника управління містобудування та 

архітектури 

 

  

Логвінов П.В. - начальник управління економічного розвитку міста   

Арокгаті М.Ю. - начальник служби у справах дітей   

Махобей Т.А. - начальник відділу роботи із зверненнями громадян   

Рудов О.М. - начальник загального відділу   

Урста М.В. - начальник управління програмного та комп’ютерного 

забезпечення 

 

  

Бобик П.І. -  начальник відділу транспорту, державних закупівель та 

зв’язку. 

 

  

Химич В.В - заступник начальника відділу транспорту, державних 

закупівель та зв’язку. 
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Готра В.І. - директор комунального підприємства «Ужгородський 

муніципальний транспорт» 

 

  

Штефуца В.О. - головний спеціаліст відділу запобігання і протидії корупції 

та    взаємодії з правоохоронними органами 

  

  

Карташов С.О. - директор комунального підприємства «Водоканал м. 

Ужгорода» 

 

Подоляк Л.П.

   

- заступник начальника відділу  інформаційної роботи 

Трофименко В. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи 

Медюх Ю. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи 

Мегела О. - головний редактор газети «Ужгород»  

 Андрусяк А. - журналіст газети «УКРОП»  

 Хижняк К. - представник 21 телеканалу   

 Єршов Е. - представник 21 телеканалу  

 Жабей М. - представник телеканалу суспільного мовлення «UA: 

Закарпаття» 

 

  Єгоров О. -  представник телеканалу суспільного мовлення «UA: 

Закарпаття» 

 

Гозда Х. - представник телеканалу «Сіріус» 

Будз Н. - представник телеканалу «Сіріус» 

Микулин І. - представник ГО «Аура Академіка» 

Дьолог Н. - представник Інваспорту 

Росул М. - працівник ТОВ «Закарпателектробуд» 

Гряділь Т. - предстаник ДВНЗ «УжНУ» 

Марголич С. - помічник депутата міської ради Ігната О.В. 

 

  

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому. За 

прийняття порядку денного за основу та в цілому голосували одноголосно.  

 Карташов С.О. інформував про ситуацію, яка склалася на первинних 

відстійниках каналізаційних очисних споруд міста. Міський голова повідомив, 

що з цього приводу 23.07.2019 року відбулося позапланове виїзне засідання 

комісії ТЕБ та НС та завтра 25.07.2019 на  сесію це питання буде внесено до 

проєкту рішення, як критичне зауваження. 
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СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Ужгород – місто, доступне для 

всіх» на 2020-2024 роки. 

Доповідав: Біксей А.Б.  

Виступили: Сембер С.В., Андріїв Б.Є.  
Голосували за прийняття рішення з поправками (кориктування 

термінів у заходах до Програми) одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 249 прийняти (додається). 

  
СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про плату за навчання у 

комунальних мистецьких школах. 

Доповідала: Василиндра О.М. 

Виступив: Сембер С.В. 

 Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 250 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про проведення конкурсу 

молодіжних ініціатив. 

Доповідала: Василиндра О.М. 

 Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 251 прийняти (додається). 

  

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку житлового фонду 

соціального призначення та житлових об’єктів, які 

використовуються для забезпечення діяльності дитячих будинків 

сімейного типу у місті Ужгород на 2019-2022 роки. 

 Доповідала: Клещева С.С. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 252 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про зняття з балансу та обслуговування будинку, квартири. 

Доповідав: Лозан О.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 253 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на проведення робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою. 

Доповідав: Лозан О.В. 

Виступили: Сембер С.В., Штефуца В.О., Андріїв Б.Є. 

Голосували за відхилення п. 1.1., 1.2 та прийняття п. 1.3 рішення 

одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ:  Рішення № 254 «Про надання дозволу на проведення робіт з 

порушення цілісності об’єктів благоустрою» прийняти 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію про хід виконання рішень виконавчого комітету з 

питань надання дозволів на проведення робіт з порушення 

цілісності об’єктів благоустрою: 13.03.2019 № 76,  24.04.2019 

року № 142. 

Інформував: Лозан О.В. 

Виступили: Бабидорич В.І., Сембер С.В., Макара О.М.,  

Андріїв Б.Є. 

ВИРІШИЛИ:  1.  Інформацію Лозана О.В. взяти до відома. 

2. На чергове засідання виконкому підготувати та подати повну 

інформацію. 

3. Забезпечити виконання рішення VІ сесії міської ради VІІ 

скликання 30 серпня 2016 року № 350 «Про порядок видачі 

дозволів на проведення робіт з порушення цілісності об’єктів 

благоустрою на території м.Ужгорода» в частині щодо вжиття 

заходів адміністративного впливу у разі порушення  суб’єктами 

звернень термінів  відновлення дорожнього покриття після  

проведених робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою 

(доручення). 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення та надання дозволу на розміщення збірно- 

розбірних гаражів. 

Доповідала: Клещева С.С. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 255 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про укладення договорів найму. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 256 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про приватизацію державного житлового фонду. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 257 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про квартирний облік. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ:  Рішення № 258 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про надання соціального житла. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 259 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому 23.08.2017 № 265. 

Доповідав: Бобик П.І. 

Макара О.М. повідомила, що міським головою подано заяву про 

конфлікт інтересів. 

 Голосували за прийняття рішення: «за» - 4, «проти» - 0, «утрим.» 

- 0, «не голосував» - 1 (Андріїв Б.Є.). 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 260 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження влаштування комплексного благоустрою 

території. 

Доповідала: Квіт В.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 261 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про надання та припинення дії паспортів відкритих літніх 

майданчиків. 

Доповідала: Квіт В.В. 

Виступили: Сембер С.В., Штефуца В.О., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення без п. 1.3 і  п.2 одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 262 «Про надання паспортів відкритих літніх 

майданчиків»  прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про тарифи на міські пасажирські перевезення. 

При обговоренні питання присутні: Козун В.І., представник АТ «Ужгородське 

АТП-12107», Гаджибеков М., представник АТ «Ужгородське АТП-12107», 

Сабовчик В.Й., представник ТОВ «Паннонія Авто-Центр», Куля О., голова 

асоціації перевізників міста; перевізники: Стегура Я., Рущак М., Ротарь Г. 

 Доповідав: Логвінов П.В. 

Макара О.М. повідомила, що міським головою подано заяву про 

конфлікт інтересів. 

Виступили: Сембер С.В., Куля О.П., Готра В.І., Сушко А.А., 

Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення з поправками (у назві 

підприємства, термін набуття рішенням чинності  - з 01.08.2019): 

«за» - 4, «проти» - 0, «утрим.» - 0, «не голосував» - 1 

 (Андріїв Б.Є.). 
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ВИРІШИЛИ:  Рішення № 263 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на вчинення правочинів про відчуження та 

набуття майна, право власності на яке або право користування 

яким мають діти, зміну пункту рішення. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 264 прийняти (додається). 

  
СЛУХАЛИ: Про надання статусу.  

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 265 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про влаштування дитини до Обласного будинку дитини. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 266 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання дитини. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 267 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Інформацію про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли 

до виконкому Ужгородської міської ради протягом першого 

півріччя 2019 року.  

Інформувала: Махобей Т.А. 

Виступила: Макара О.М. 

ВИРІШИЛИ:  Інформацію Махобей Т.А. взяти до відома (додається). 

  
СЛУХАЛИ: Інформацію про стан виконавської дисципліни у структурних 

підрозділах міської ради. 

Інформувала: Рудов О.М. 

Виступила: Макара О.М. 

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

  
СЛУХАЛИ: 

 

  

Інформацію про виконання рішення виконкому 08.02.2017 № 44. 

Інформував: Урста М.В.  

Виступила: Макара О.М. 
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ВИРІШИЛИ:  Інформацію Урсти М.В. взяти до відома (додається). 

  
СЛУХАЛИ: Інформацію про виконання рішення виконкому 14.11.2016 № 381. 

Інформувала: Химич В.В. 

ВИРІШИЛИ:  Інформацію Химич В.В. взяти до відома (додається) 

  
 

Міський голова        Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 


