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ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

 

Андріїв Б.Є.                             міський голова 

 

 

Макара О.М.                                      керуючий справами виконкому 

 

 

       

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

 

 Гісем М.В., Палінчак М.М. 

 

 

   

ПРИСУТНІ ПРАЦІВНИКИ: 

 

 

Романюк С.В.                 - заступник начальника відділу документального та 

організаційного забезпечення 

Мінаєва А.Л. - головний спеціаліст відділу документального та 

організаційного забезпечення  

Ковач Р.І. - начальник відділу інформатизації та технічного 

захисту інформації управління програмного та 

комп’ютерного забезпечення 

 

 

 

 



ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

при обговоренні та внесенні проєктів рішень 

 

Гомонай В.В. - заступник міського голови   

 Пекар В.І. - начальник управління правового забезпечення  

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

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

населення 

  

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

виконкому 

  

Пуківська М.І. - заступник начальника управління освіти   

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

спорту 

  

Боршовський О.І. -  начальник управління містобудування та архітектури 

 

  

Полтавцева Т.В. - начальник управління майном  департаменту міського 

господарства 

  

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

та інженерних мереж  управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства 

  

  

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

інженерних мереж  управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства 

 

  

Месевра М.Ю. - начальник відділу  закупівель та регулювання економічної 

діяльності департаменту міського господарства 

 

  

Турянчик О.О. - начальник управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства 

 

  

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

департаменту міського господарства 

 

  

Мірошніков Д.Д. - заступник начальника управління міжнародного 

співробітництва та інновацій, начальник відділу грантової 

роботи та інновацій    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  

Логвінов П.В. - начальник управління економічного розвитку міста   



Бобик П.І. - начальник транспортного відділу   

 Годованець В.В.  -  заступник начальника служби у справах дітей  

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

корупції  та взаємодії з правоохоронними органами 

 

 Пуглик О.І. - начальник відділу програмного забезпечення управління  

програмного та комп’ютерного забезпечення 

 

 

 Яковець Л.А. - директор КП «Ужгородська міська друкарня»  

 Воробець С.Д. - заступник директора КП «Водоканал м. Ужгорода»  

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

 Мегела О.І. - головний редактор газети «Ужгород»  

 Кохан А.І.  - начальник відділу інформаційної роботи  

 Подоляк Л.І. - заступник начальника відділу інформаційної роботи  

 Медюх Ю. 

 

- головний спеціаліст відділу інформаційної роботи  

Єршов Е. - представник 21 телеканалу 

  

 

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому та 

запропонував питання 12, 14, 16, 17 порядку денного зняти з розгляду. За 

прийняття порядку денного з поправками за основу та в цілому голосували 

одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання  цільових програм за перше півріччя 2020 року.  
Доповідала: Турховська Г.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 270 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання цільових Програм за І півріччя 2020 року.  
Доповідала: Василиндра О.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 271 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання цільових програм у сфері освіти міста Ужгород за І 

півріччя 2020 року  
Доповідала: Пуківська М.І.   

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 272 прийняти (додається). 

 



СЛУХАЛИ: Про виконання цільових програм управління економічного розвитку 

міста Ужгород за І півріччя 2020 року.  
Доповідав: Логвінов П.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 273 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання цільової програми управління міжнародного 

співробітництва та інновацій за І півріччя 2020 року.  
Доповідав: Мірошніков Д.Д. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 274 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання цільової програми у сфері містобудування та 

архітектури міста Ужгород за І півріччя 2020 року.  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 275 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання цільових програм у сфері соціального захисту 

населення міста Ужгород за І півріччя 2020 року.  
Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 276 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про результати проведення внутрішнього контролю та аудиту у 

бюджетному процесі м. Ужгорода за І півріччя 2020 року.  
Доповідала: Гах Л.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 277 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про плату за навчання у комунальних 

мистецьких школах.  
Доповідала: Василиндра О.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 278 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ:  Про Програму підтримки діяльності інститутів громадянського 

суспільства міста соціального спрямування на 2021 рік  
Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 279 прийняти (додається). 

 

 



СЛУХАЛИ:  Про Програму діяльності медико - соціального реабілітаційного 

центру «Дорога життя» на 2021 рік.  
Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 280 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання консультативно-дорадчої 

комісії щодо використання у 2020 році субвенції з державного 

бюджету.  
Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 281 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про передачу об’єктів комунальної власності.  
Інформував: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 282 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому 25.03.2020 № 146.  
Доповідав: Романюк С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 283 прийняти (додається). 

 

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

виборчі дільниці» (поповнення меж).  
Доповідав: Романюк С.В. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням (п. 1 доповнити 

абзацом) одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 284 прийняти (додається). 

 

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

виборчі дільниці» (перенесення виборчої дільниці).  
Доповідав: Романюк С.В. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 285 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасової споруди консультаційного центру.  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення виклавши п. 2 в новій редакції 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 286 прийняти (додається). 

 

 



СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності (ТОВ «Вівєн»).  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 287 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності (гр. Стоянович О.О.).  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 288 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання, припинення дії паспортів відкритих літніх 

майданчиків та внесення змін до рішення виконкому.  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 289 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження розміщення обмежувачів руху (болардів).  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 290 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про припинення дії паспорта відкритого літнього майданчика.  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 291 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасової споруди для гри в петанк.  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 292 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про фінансово-господарський стан КП «Ужгородська міська 

друкарня».   
Доповідала: Месевра М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 293 прийняти (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення матеріалів передвиборної агітації на території м. 

Ужгород.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 



Голосували за прийняття рішення з поправкою (у п. 5 вилучити 

слово «офіційні») одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 294 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 295 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про демонтаж.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 296 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення (відмову) та надання дозволу на розміщення 

збірно-розбірних гаражів.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 297 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переведення житлового приміщення у нежитлове.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 298 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження місць збору твердих побутових відходів закритого 

типу.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 299 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження розміру внесків за обслуговування вузлів 

комерційного обліку.  
Доповідала: Куберка М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 300 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про влаштування сімейного склепу на території кладовища 

«Барвінок».  
Доповідала: Куберка М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 301 прийняти (додається). 

 



СЛУХАЛИ: Про надання та продовження дозволів на проведення робіт з 

порушення цілісності об’єктів благоустрою (з доповненням).  
Доповідав: Лозан О.В. 

Голосували за прийняття рішення без п. 1.10 одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 302 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про укладення договорів найму.  
Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 303 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про приватизацію державного житлового фонду.  
Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 304 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про квартирний облік.  
Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 305 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію про хід виконання рішення виконкому 08.02.2017 № 44 

«Про Порядок інформування громадськості про діяльність 

Ужгородської міської ради, її виконавчих органів через мережу 

Інтернет». 

Інформував: Пуглик О.І. 

Виступила: Макара О.М. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію Пуглика О.І. взяти до відома. 

 

Наступні питання порядку денного розглядалися у закритому режимі. 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів (відмову) на вчинення правочинів про 

відчуження майна, право власності на яке або право користування 

яким мають діти.  
Доповідав: Годованець В.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 306 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі у вихованні дитини.  
Доповідав: Годованець В.В. 

Голосували за прийняття рішення без п. 2 одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 307 прийняти (додається). 

 



СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому.  
Доповідав: Годованець В.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 308 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про звільнення від повноважень опікуна, встановлення опіки та 

призначення опікуна над дітьми та майном.  
Доповідав: Годованець В.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 309 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання дітей.  
Доповідав: Годованець В.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 310 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження  висновку служби у справах дітей про 

підтвердження місця проживання дитини.  
Доповідав: Годованець В.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 311 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання повноважень на складання протоколів про 

адміністративні правопорушення посадовим особам органу опіки та 

піклування та затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення і бланку протоколу про 

адміністративне правопорушення.   
Доповідав: Годованець В.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 312 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про визначення прізвища дитини.  
Доповідав: Годованець В.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 313 прийняти (додається). 

 

  

 

Міський голова        Богдан  АНДРІЇВ 

 


