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                Засідання закінчено:   о 13.15 

 

 

 

 

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   

 

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 

 

Гомонай В.В. - заступник міського голови   

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

Мухомедьянова Н.Б. - начальник управління освіти   

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

виконкому 

  

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 

 

  

Пайда О.В. - начальник відділу благоустрою житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства 

 

  

Месевра М.Ю. - заступник начальника відділу закупівель та регулювання 

економічної діяльності департаменту міського 

господарства 

 

  

Франчук І.З. - заступник директора департаменту праці та соціального 

захисту населення 

 

  

Боршовський О.І. - начальник управління містобудування та архітектури 

 

  

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

зв’язку 

 

  

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

бюро» 

 

  

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

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

взаємодії з правоохоронними органами 

  

  

Кохан А.І.

   

- начальник відділу  інформаційної роботи 
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Подоляк Л.П. - заступник начальника відділу  інформаційної роботи 

Трофименко В. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи 

Ковальчук І. - представник телеканалу «М Студіо» 

Ткач О. - представник телеканалу «М Студіо» 

Хижняк К. - представник 21 телеканалу  

Єршов Е. - представник 21 телеканалу 

Фреган В. -  представник телеканалу «1-ий кабельний» 

 

Павлиш В. -  представник телеканалу «1-ий кабельний» 

Ірха К. - представник інформаційного сайту 0312.ua 

Сугоконь Б.В., керівник ТОВ «Альбіон-Уж»; Адамовський М.Г., мешканець 

міста. 

 

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому. За 

прийняття порядку денного за основу голосували одноголосно. Міський голова 

запропонував довключити до порядку денного проекти рішення: про мережу 

закладів освіти м. Ужгорода на 2019/2020 навчальний рік, про зняття з балансу. 

За довключення питань та за порядок денний в цілому голосували одноголосно. 

  

СЛУХАЛИ: Про мережу закладів освіти м. Ужгорода на 2019/2020 навчальний 

рік. 

Доповідала: Мухомедьянова Н.Б. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 281 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зняття з балансу. 

Доповідала: Турховська Г.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 282 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про результати проведення внутрішнього контролю та аудиту у 

бюджетному процесі м. Ужгорода за І півріччя 2019 року. 

Доповідала: Гах Л.М.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 283 прийняти (додається). 

  
СЛУХАЛИ: Про виконання Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств міста Ужгород на 2018 – 2022 роки за І півріччя 2019 
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року. 

Доповідала: Месевра М.Ю. 

 Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 284 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання Програми утримання та фінансової підтримки 

спортивних споруд КП «Стадіон «Авангард» на 2018-2020 роки 

за І півріччя 2019 року. 

Доповідала: Месевра М.Ю. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

 Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 285 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження місць збору твердих побутових відходів 

закритого типу. 

Доповідала: Пайда О.В. 

 Голосували за прийняття рішення з доповненням (просп. 

Свободи, 31) одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 286 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення гаражів та надання дозволу на розміщення 

збірно – розбірних гаражів. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

 Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 287 прийняти (додається). 

  
СЛУХАЛИ: Про зовнішню рекламу. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Виступили: Штефуца В.О., Пекар В.І., Андріїв Б.Є. 

Голосували за  рішення з урахуванням:  

п. 1.1 - відмова,  

п. 1.2 - доопрацювання,  

п. 1.3 – прийняти, 

доповнення розділу 1  (Ключевський І.І. за винятком вул. 

Минайської), 

п. 2 - прийняти одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 288 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на проведення робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою. 

Доповідала: Куберка М.Ю. 

Виступили: Бабидорич В.І., Макара О.В., Адамовський М.Г., 

Гомонай В.В., Андріїв Б.Є. 
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Голосували за  прийняття рішення з виключенням пунктів 1.1, 1.2, 

1.4 та доповненням щодо продовження дозволу УКБ 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  1. Рішення № 289 «Про надання та продовження дозволів на 

проведення робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою» 

прийняти (додається). 

2. Департаменту міського господарства при розгляді на засіданні 

виконкому питань з  надання дозволів на проведення робіт з 

порушення цілісності об’єктів благоустрою разом з пакетом 

документів подавати квитанцію про 50% авансову оплату за 

виконання робіт з відновлення дорожнього покриття(доручення). 

 

СЛУХАЛИ: Про укладення договорів найму, передачу паю в ЖБК. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 290 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про квартирний облік, соціальний квартирний облік. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 291 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про приватизацію державного житлового фонду. 

Доповідав: Полтавцева Т.В.  

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 292 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про звернення до суду щодо призначення опікуна  

(Мольнар Л.Ю.). 

Доповідала: Франчук І.З. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 293 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про звернення до суду щодо призначення опікуна (Мельник О.І.). 

Доповідала: Франчук І.З. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 294 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання консультативно-дорадчої 

комісії. 

Доповідала: Франчук І.З. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ:  Рішення № 295 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про зміни до складу комісій. 

Доповідав: Романюк С.В. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 296 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про погодження комплексного благоустрою території та 

організацію ринку з розміщенням тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності. 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступили: Сугоконь Б.В., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 297 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про надання та припинення дії паспортів відкритих літніх 

майданчиків. 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступили: Адамовський М.Г., Пекар В.І., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення з відмовою п. 1.3 одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  1. Рішення № 298 «Про надання (відмову) та припинення дії 

паспортів відкритих літніх майданчиків» прийняти (додається). 

2. Провести перевірку відкритих літніх майданчиків на 

відповідність їх розміщення вимогам ДБН (доручення). 

 

СЛУХАЛИ: Про визнання переможців конкурсу з перевезення пасажирів на 

міських автобусних маршрутах загального користування. 

Доповідав: Бобик П.І. 

Голосували за прийняття рішення із виключенням пунктів 1.3,  3, 

4 одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 299 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про видачу дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме 

майно.  

Доповідала: Вдовина О.А. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 300 прийняти (додається). 

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

відчуження та набуття майна, право власності на яке або право 

користування яким мають діти, отримання грошової компенсації. 

Доповідав: Годованець В.М.  
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Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 301 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів. 

Доповідав: Годованець В.М.  

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 302 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у справах дітей про 

підтвердження місця проживання дитини. 

Доповідав: Годованець В.М.  

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 303 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання дитини. 

Доповідав: Годованець В.М.  

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 304 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про визначення прізвища дитини. 

Доповідав: Годованець В.М.  

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 305 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі у вихованні дітей. 

Доповідав: Годованець В.М.  

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 306 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про зміни до рішень виконкому. 

Доповідав: Годованець В.М.  

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 307 прийняти (додається). 

 

 

Міський голова        Б. АНДРІЇВ 
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