
 

 

                                       УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

   П Р О Т О К О Л  № 14 

 

  засідання виконавчого комітету 

 

9 серпня 2019 року                               Засідання розпочато:  о 10.00 

                Засідання закінчено:  о 10.40 

 

 

 

 

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   

 

Моргентал І.Ю.               -  головний спеціаліст 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  

Гомонай В.В.  - заступник міського голови 

Білак О.П. - заступник міського голови 

Крайниківська Л.Ю. - заступник начальника центру надання адміністративних 

послуг 

Бабидорич В.І. - директор департаменту міського господарства 

Полтавцева Т.В. - начальник управління майном  департаменту міського 

господарства 
 

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

інженерних мереж  управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства 
 

Лозан О.В. - головний спеціаліст  відділу експлуатації житлового 

фонду та інженерних мереж  управління житлово-

комунального господарства департаменту міського 

господарства 
 

Турянчик О.О. - начальник управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства 
 

Горват М.В. - заступник директора департаменту праці та соціального 

захисту населення 
 

Граб Г.Я. - заступник директора департаменту фінансів та 

бюджетної політики 
 

Боршовський О.І.  - начальник управління містобудування та архітектури 
 

Цап В.В. - заступник начальника управління економічного розвитку 

міста 

Рудов О.М. - начальник загального відділу 

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

зв’язку. 
 

Чобаль В.М. - заступник  начальника Державної установи «Закарпатська  

установа виконання покарань (№ 9) 
 

Штефуца В.О. - начальник відділу запобігання і протидії корупції та    
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взаємодії з правоохоронними органами 

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

корупції та    взаємодії з правоохоронними органами 

Кохан А.І.

   

- начальник відділу  інформаційної роботи 

Медюх Ю. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи 

 Шимко І. - представник телеканалу суспільного мовлення UA: 

Закарпаття 

  Курта О. -  представник телеканалу суспільного мовлення UA: 

Закарпаття 

Синько Т. 

Ковальов Ю. 

 Міський голова запропонував зняти з розгляду проєкт рішення про зміни 

та доповнення до рішення виконкому 12.09.2018 № 271 та ознайомив з порядком 

денним засідання виконкому. За прийняття порядку денного за основу та в цілому 

голосували одноголосно.  

  

СЛУХАЛИ: Про Програму підтримки Державної установи «Закарпатська  

установа виконання покарань (№ 9)» на 2019 рік. 

Доповідав: Чобаль В. М. 

Виступив: Андріїв Б.Є.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 268 прийняти (додається). 

  
СЛУХАЛИ: Про створення  мобільної бригади соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі. 

Доповідав: Горват М.В. 

 Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 269 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про консультативно-дорадчу комісію.  

Доповідав: Горват М.В. 

 Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 270 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни до рішення виконкому 24.07.2019 № 263. 

Доповідав: Цап В.В. 

 Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 271 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Про режим роботи у нічний час. 

Доповідав: Цап В.В. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

 Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 272 прийняти (додається). 

  
СЛУХАЛИ: Про зміни до переліків адміністративних послуг. 

Доповідала: Крайниківська Л.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 273 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про погодження комплексного благоустрою території та 

організацію ринку з розміщенням тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності. 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за зняття проекту рішення на доопрацювання 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Зняти проект рішення на доопрацювання. 

СЛУХАЛИ: Про зміни та доповнення до Положення про порядок 

забезпечення доступу до публічної інформації.  

Доповідала: Рудов О.М. 

Голосували за прийняття рішення з доповненнями одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 274 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про влаштування сімейного склепу на території кладовища 

«Барвінок». 

Доповідала: Куберка М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 275 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про об’єкти благоустрою – підземні системи збору відходів. 

Доповідав: Турянчик О.О. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 276 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про демонтаж. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ:  Рішення № 277 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку актів списання багатоквартирних 

житлових будинків із комунального балансу міста. 

Доповідала: Куберка М.Ю. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 278 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про переведення житлових приміщень у нежитлові. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 279 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на проведення робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою. 

Доповідав: Лозан О.В. 

Виступили: Бабидорич В.І., Штефуца В.О., Гомонай В.В.,  

Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення з відмовою п.п. 1.2, 1.5 та 

доповненням по вул. Капушанській, 175а, вул. 

Котляревського,10а одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 280 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Інформацію про хід виконання рішень виконавчого комітету з 

питань надання дозволів на проведення робіт з порушення 

цілісності об’єктів благоустрою: 14.11.2018 № 319, 24.10.2018 № 

306, 10.10.2018  № 293, 26.09.2018  № 276, 12.12.2018  № 352, 

27.12.2018  № 372, 13.03.2019 № 76, 24.04.2019 № 142, 15.05.2019 

№ 164, 29.05.2019 № 182. 

Інформував: Лозан О.В. 

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

2. Невиконані пункти рішень залишити на подальшому контролі. 

 

 

Міський голова        Б. АНДРІЇВ 

 

 


