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ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

 

Андріїв Б.Є.                             міський голова 

 

Сушко А.А.                           секретар ради 

 

 

       

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

 

Гісем М.В., Палінчак М.М., Сембер С.В. 

 

 

   

ПРИСУТНІ ПРАЦІВНИКИ: 

 

 

Романюк С.В.                 - заступник начальника відділу документального та 

організаційного забезпечення 

Козак Н.Д. - начальник відділу документального та організаційного 

забезпечення  

Золотар Д.Ю. -  головний спеціаліст відділу технічного забезпечення 

та зв’язку  управління програмного та комп’ютерного 

забезпечення 

 

 

 

 

 



 

ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

при обговоренні та внесенні проектів рішень 

 

 

Фартушок І.І. - заступник міського голови   

Боршовський О.І. -  начальник управління містобудування та архітектури 

 

  

Дмитрієв С.В. - начальник відділу цивільного захисту населення   

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

спорту 

  

Пуківська М.І. - заступник начальника управління освіти   

Решетар В.В. - начальник управління охорони здоров’я   

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

населення 

  

Вдовина О.А. - заступник директора КП «Архітектурно-планувальне 

бюро» 

  

Логвінов П.В. - начальник управління економічного розвитку міста   

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

та інженерних мереж  управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства 

  

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

земельними ресурсами управління майном департаменту 

міського господарства 

  

 Турянчик О.О.  -  начальник управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства 

 

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

управління майном департаменту міського господарства 

 

 Рудов О.М. - начальник загального відділу  

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

 Пекар В.І. - начальник управління правового забезпечення   

 Штефуца В.О. -начальник відділу запобігання і  протидії корупції  та 

взаємодії з правоохоронними органами 

 

 Боднарчук О.Д. - начальник сектору моніторингу Ужгородського ВП ГУНП  

 Кохан А.І. - начальник відділу інформаційної роботи  



 Медюх Ю. 

 

- головний спеціаліст відділу інформаційної роботи  

  

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому.  За 

прийняття порядку денного за основу  голосували одноголосно.  

 Міський голова додатково запропонував розглянути два питання: про 

поховання та консультативно-дорадчу комісію. За доповнення та за порядок 

денний в цілому голосували одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму надання матеріально-технічної допомоги Аварійно-

рятувальному загону спеціального призначення Управління ДСНС 

України у Закарпатській області на 2020 рік. 

При обговоренні питання присутні: Паламарчук О.В., начальник 

аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС України у 

Закарпатській області, Рибчук Т.Г., т.в.о. начальника навчального 

пункту аварійно-рятувального загону.  
Доповідав: Дмитрієв С.В. 

Виступив: Сембер С.В. 

Голосували за прийняття рішення з поправкою у додатку 3 до 

Програми  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 251 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму відзначення в місті Ужгород державних та місцевих 

свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів 

на 2021-2023 роки.  
Доповідала: Василиндра О.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 252 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму підтримки обдарованої молоді м. Ужгорода на 2021-

2023 роки.  
Доповідала: Пуківська М.І. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 253 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму забезпечення мешканців м. Ужгород, які страждають 

на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 2021-

2023 роки. 

Доповідав: Решетар В.В. 

Виступили: Сембер С.В., Андрії Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 254 прийняти (додається). 

 



СЛУХАЛИ: Про Програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських 

засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення 

м. Ужгород на 2021-2023 роки. 

Доповідав: Решетар В.В.  
Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 255 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про консультативно-дорадчу комісію щодо використання у 2020 

році субвенції з державного бюджету.  
Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 256 прийняти (додається). 

  

СЛУХАЛИ: Про Програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення 

у м. Ужгород на 2020 рік.  
Доповідав: Біксей А.Б. 

Виступили: Сембер С.В., Сушко А.А., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 257 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про видачу дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме 

майно. 

Доповідала: Вдовина О.А. 

Виступив: Пекар В.І. 

Голосували за прийняття рішення з вилученням пункту 2 проєкту 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 258 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ:      Про внесення змін до рішення виконкому від 29.02.12 № 52 «Про         

                           виборчі дільниці». 

                           Доповідав: Романюк С.В. 

                           Голосували за прийняття рішення з поправками та доповненнями  

                           одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:    Рішення № 259 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ:      Про погодження розміщення об’єктів дрібнороздрібної торгівлі. 

                           Доповідав: Логвінов П.В. 

                           Голосували за прийнятття рішення з поправкою в абзаці 2 пункту  

                           1.2. (пл.6 кв.м.) одноголосно.              

ВИРІШИЛИ:    Рішення № 260 прийняти (додається).   

 

СЛУХАЛИ: Про надання паспортів відкритих літніх майданчиків. 



 
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 261 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про деякі питання організації і обслуговування автоматизованої 

системи обліку оплати проїзду на автобусних маршрутах загального 

користування у місті Ужгород. 

Доповідав: Пекар В.І. 

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

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення зняти та внести на розгляд чергового засідання 

виконкому. 

 

СЛУХАЛИ: Про поховання. 

Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 262  прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою (з доповненнями). 

Доповідав: Лозан О.В. 

Голосували за прийняття рішення без доповнень одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 263  прийняти (додається). 

  

СЛУХАЛИ: Про влаштування сімейних склепів на території кладовища 

«Барвінок». 

Доповідав: Лозан О.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 264  прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зовнішню рекламу. 

Доповідала: Клещева С.С. 

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

Голосували за прийняття рішення : «за»- 4, «проти»-0, «утрим.»-1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 265  прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про укладення договорів найму. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 266  прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про квартирний облік. 

Доповідала: Папай М.Б. 



Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 267  прийняти (додається). 

  

СЛУХАЛИ: Про приватизацію державного житлового фонду. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 268  прийняти (додається). 

  

СЛУХАЛИ: Про переведення житлового приміщення у нежитлове. 

Доповідала: Клещева С.С. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 269  прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли до виконкому 

Ужгородської міської ради протягом першого півріччя 2020 року. 

Інформувала: Махобей Т.А. 

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

  

СЛУХАЛИ: Про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах 

міської ради за підсумками 1 півріччя 2020 року. 

Доповідала: Рудов О.М. 

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

  

  

Міський голова                                                                  Богдан АНДРІЇВ 
 


