
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

   П Р О Т О К О Л  № 17 

 

  засідання виконавчого комітету 

 

23 вересня 2020 року                              Засідання розпочато: о 09.10 

                Засідання закінчено:  о 09.45 

 

 

 

 

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. 

 

 

   

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 

 

Гомонай В.В. - заступник міського голови 

Боршовський О.І. -  начальник управління містобудування та архітектури 

 

Зима І.В. - начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи 

 

  

Просяник С.Б. - головний спеціаліст відділу оборонної та мобілізаційної 

роботи 

  

Полтавцева Т.В. - в.о. директора департаменту міського господарства, 

начальник управління майном міста 

 

  

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

та інженерних мереж  управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства 

  
Логвінов П.В. - начальник управління економічного розвитку міста   

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

взаємодії з правоохоронними органами 

 

 Кохан А.І. - начальник відділу інформаційної роботи  

 Подоляк Л.П. - заступник начальника відділу інформаційної роботи  

 Медюх Ю. 

 

- головний спеціаліст відділу інформаційної роботи  

 Синько Т. - представник телеканалу «Прямий»  

 Ярохович Ю. - представник телеканалу «Прямий»  

 Пайда І.І., Ілляшович В.В., представники ОСББ «Проспект Свободи, 54». 

 

 Пайда І.І. звернувся до виконкому з питанням щодо незаконно розміщених 

МАФів на прилеглій території до будинку № 54 по просп. Свободи та 

невиконання рішення щодо їх демонтажу. В обговоренні цього питання взяли 

участь: Полтавцева Т.В., Макара О.М., Андріїв Б.Є.  та  вирішено підготувати 

проєкт рішення та внести його на розгляд виконкому відповідно до чинного 

законодавства. 

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому. За 

прийняття порядку денного за основу голосували одноголосно. Міський голова 

запропонував до порядку денного додатково питання про погодження 

розроблення техніко-економічного обґрунтування та надання дозволу на 

встановлення дитячо-спортивного майданчика. З доповненням та в цілому за 



порядок денний голосували одноголосно.  

 

СЛУХАЛИ: Про погодження розроблення техніко-економічного обґрунтування.   
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 335 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму надання матеріально-технічної допомоги 

Ужгородському зональному відділу Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України на 2021- 2022 роки.  
Доповідав: Просяник С.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 336 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму надання шефської допомоги військовим частинам, 

розташованим на території міста на 2021-2022 роки.  
Доповідала: Зима І.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 337 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму підтримки військовослужбовців військовової сужби 

за контрактом, які укладуть контракт у 2021 році.  
Доповідала: Зима І.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 338 прийняти (додається). 

 

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

«Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» Ужгородської міської 

ради.   
Доповідав: Логвінов П.В. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 339 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому від 29.02.2012 № 52 « Про 

виборчі дільниці».  
Доповідав: Романюк С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 340 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про виборчі дільниці.  
Доповідав: Романюк С.В. 

Голосували за прийняття рішення з вилученням п. 2 проєкту та 



поправками в додатку (фоє) одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 341 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про комплексну Програму відновлення історичного центру м. 

Ужгорода на 2021- 2023 роки.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 342 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму реконструкції та капітального ремонту мережі 

зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2021-2023 роки.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 343 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення, надання дозволу на розміщення збірно-

розбірних гаражів та внесення зміни до рішення виконкому.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення з вилученням п. 1.6 проєкту 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 344 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про  квартирний  облік.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 345 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про укладення договорів найму.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 346 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про видачу службового ордера.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 347 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про приватизацію державного житлового фонду.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 348 прийняти (додається). 

 

 



СЛУХАЛИ: Про надання  дозволів  на проведення  робіт з порушення 

цілісності об’єктів благоустрою.  
Доповідав: Лозан О.В. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення з відмовою п.п. 1.2, 1.6 проєкту 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 349 «Про надання  та відмову у видачі дозволів  на 

проведення  робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою» 

прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на встановлення дитячо-спортивного 

майданчика.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 350 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію про хід виконання рішень виконкому з надання дозволів 

на проведення робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою. 

Інформував: Лозан О.В. 

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

2. Невиконані пункти рішень залишити на подальшому контролі. 

  

Наступне питання порядку денного розглядалося у закритому режимі. 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму мобілізаційної підготовки м. Ужгород на 2021 рік.  
Доповідала: Зима І.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 351 прийняти (окрема папка додається).   

 

  

 

Міський голова        Богдан  АНДРІЇВ 

 


