
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

   П Р О Т О К О Л  № 16 

 

  засідання виконавчого комітету 

 

9 вересня 2020 року                              Засідання розпочато: о 09.00 

                Засідання закінчено:  о 09.35 

 

 

 

 

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

 

Андріїв Б.Є.                             міський голова 

 

Сушко А.А.                                       секретар міської ради 

 

Макара О.М.                                      керуючий справами виконкому 

 

 

       

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

 

 Палінчак М.М., Улинець В.І. 

 

 

   

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  

 

 

 

 

 



 

ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

при обговоренні та внесенні проєктів рішень 

 

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

населення 

 

  

Турянчик О.О. - начальник управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства 

 

  

Свереняк Я.О. - головний спеціаліст відділу управління комунальною 

власністю та земельними ресурсами управління майном  

департаменту міського господарства 

 

  

Логвінов П.В. - начальник управління економічного розвитку міста   

Бобик П.І. - начальник відділу  транспорту   

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

 Арокгаті М.Ю.  -  начальник служби у справах дітей  

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

взаємодії з правоохоронними органами 

 

 Геворкян Д.С. - директор КП «Архітектурно-планувальне бюро»  

 Тішков Т.С. - представник  Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській 

області 

 

 Готра В.І. - директор КП «Ужгородський муніципальний транспорт» 

Ужгородської міської ради 

 

 Кохан А.І. - начальник відділу інформаційної роботи  

 Медюх Ю. 

 

- головний спеціаліст відділу інформаційної роботи  

Єршов Е. - представник 21 телеканалу 

  

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому. За 

прийняття порядку денного за основу та в цілому голосували одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських 

автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 

2021 рік. 

Макара О.М. повідомила про подану Андріївим Б.Є. заяву про наявність конфлікту 

інтересів і те, що в обговоренні питання та голосуванні він участі не братиме.  
 



Доповідав: Біксей А.Б. 

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

0, «не голосував» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 315 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму фінансування видатків на житлово-комунальні 

послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2021 рік.  
Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 316 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни до рішення виконкому 24.10.2019 № 382.  
Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 317 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про тарифи на платні медичні послуги, що надаються КНП 

«Ужгородська міська поліклініка» Ужгородської міської ради.  
Доповідав: Логвінов П.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 318 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про тарифи на платні медичні послуги, що надаються КНП  

«Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської ради.  
Доповідав: Логвінов П.В. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням до додатку позицій 

11, 12  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 319 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання цільових програм у сфері охорони здоров'я міста 

Ужгород за І півріччя 2020 року.  
Доповідав: Решетар В.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 320 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про видачу дублікатів та виправлення відомостей, внесених до 

свідоцтв про право власності на нерухоме майно.  
Доповідала: Геворкян Д.С. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 321 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про склад комісії з перевірки відповідності паспорта автобусного 

маршруту  умовам перевезень. 



Макара О.М. повідомила про подану Андріївим Б.Є. заяву про наявність конфлікту 

інтересів і те, що в обговоренні питання та голосуванні він участі не братиме.  
Доповідав: Бобик П.І. 

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

0, «не голосував» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 322 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 

загального користування. 

Макара О.М. повідомила про подану Андріївим Б.Є. заяву про наявність конфлікту 

інтересів і те, що в обговоренні питання та голосуванні він участі не братиме.  
Доповідав: Бобик П.І. 

Голосували за прийняття рішення з доповненнями: «за» - 4, «проти» 

- 0, «утрим.» - 0, «не голосував» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 323 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних 

маршрутах. 

Макара О.М. повідомила про подану Андріївим Б.Є. заяву про наявність конфлікту 

інтересів і те, що в обговоренні питання та голосуванні він участі не братиме.  
Доповідав: Бобик П.І. 

Голосували за прийняття рішення з доповненнями: «за» - 4, «проти» 

- 0, «утрим.» - 0, «не голосував» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 324 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами.  
Доповідала: Свереняк Я.О.  

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 325 прийняти (додається). 

 

Міський голова запропонував питання 12 порядку денного «Про зовнішню 

рекламу» з розгляду зняти.  
СЛУХАЛИ: Про переоформлення (відмову) та надання дозволу на розміщення 

збірно-розбірних гаражів.  
Доповідала: Свереняк Я.О.  

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 326 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переведення житлового приміщення у нежитлове.  
Доповідала: Свереняк Я.О.  

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 327 прийняти (додається). 

 



СЛУХАЛИ: Про Програму приватизації об’єктів комунальної власності на 2021 

– 2023 роки.   
Доповідала: Свереняк Я.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 328 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію про хід виконання рішень виконкому з питань 

демонтажу. 

Інформувала: Свереняк Я.О. 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Свереняк Я.О. взяти до відома. 

2. Невиконані рішення та пункти рішень залишити на подальшому 

контролі. 

  

СЛУХАЛИ: Про надання  дозволів  на проведення  робіт з порушення цілісності  

об’єктів благоустрою.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Виступили: Улинець В.І., Геворкян Д.С., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення з поправкою у п. 1.2 (виключно в 

межах тротуару) та доповненням (пункт 1.5) одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 329 прийняти (додається). 

 

Наступні питання порядку денного розглядалися у закритому режимі. 

 

СЛУХАЛИ: Про надання статусу.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 330 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про продовження перебування дітей в інтернатному закладі.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 331 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у справах дітей про 

підтвердження місця проживання дитини.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 332 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про встановлення піклування та призначення піклувальника над 

дітьми.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 



ВИРІШИЛИ: Рішення № 333 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.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 334 прийняти (додається). 

 

  

 

Міський голова        Богдан  АНДРІЇВ 


