
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

   П Р О Т О К О Л  № 1 

 

  засідання виконавчого комітету 

 

09 січня 2020 року                              Засідання розпочато:  о 9.15 

                Засідання закінчено:   о 9.45 

 

 

 

 

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

 

Андріїв Б.Є.                             міський голова 

 

Сушко А.А.                                         секретар ради 

 

Макара О.М.                                      керуючий справами виконкому 

 

 

 

       

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

 

   Гісем М.В., 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 проектів рішень 

 

Фартушок І.І. - заступник міського голови   

Гомонай В.В. - заступник міського голови   

Полтавцева Т.В. - начальник управління майном  департаменту міського 

господарства 

 

  

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

житла департаменту міського господарства  

 

  

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

інженерних мереж  управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства 

 

  

Крайниківська Л.Ю. - заступник начальника центру надання адміністративних 

послуг 

  

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

населення 

  

Арокгаті М.Ю. - начальник служби у справах дітей  

Логвінов П.В. - начальник управління економіки та стратегічного 

планування  

  

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

зв’язку 

  

 Кохан А.І.                         - начальник відділу інформаційної роботи  

 Подоляк Л.П. - заступник начальника  відділу інформаційної роботи  

 Трофименко В. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи  

 Штефуца В.О. 

 

- начальник відділу запобігання і протидії корупції та    

взаємодії з правоохоронними органами 

 

 

 Карташов С.О. - директор КП «Водоканал м. Ужгорода»  

 Ткач О. - представник телеканалу «М-студіо»  

 Ковальчук І. - представник телеканалу «М-студіо»  

П Павлиш В. - представник телеканалу «Перший кабельний»  

  Маляр Р.В., представник спілки ветеранів Афганістану             

 

 

   Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому. За 

прийняття порядку денного за основу та в цілому голосували одноголосно. 

 



СЛУХАЛИ: Про міську Програму забезпечення житлом ветеранів війни в 

Афганістані та членів їх сімей на 2020-2024 роки. 

Доповідав: Біксей А.Б. 

Виступили: Маляр Р.В., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку місць для  паркування  туристичних 

автобусів. 

Доповідав: Бобик П.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 2 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни до рішення виконкому 27.11.2019 № 426. 

Доповідала: Крайниківська Л.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 3 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про режим роботи у нічний час.  

Доповідав: Логвінов П.В. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 4 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження  розміру внесків за обслуговування вузлів 

комерційного обліку. 

Доповідала: Куберка М.Ю. 

Виступили: Карташов С.О., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням слів «та заміну» 

у назві та в  тексті рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 5 «Про затвердження  розміру внесків за 

обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку». 

 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про видачу службового ордера. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 6 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про квартирний облік. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 7 прийняти (додається). 

 



СЛУХАЛИ:  Про приватизацію державного житлового фонду. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення з вилученням пункту 2.1 на 

довивчення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 8 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення та надання дозволу на розміщення збірно-

розбірного гаража.    

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 9 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зовнішню рекламу.    

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Виступили: Гомонай В.В., Пекар В.І., Андріїв Б.Є. 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення відкласти на довивчення. 

 

          Наступне питання порядку денного розглядалося у закритому режимі. 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів 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  № 10 прийняти (додається). 

 

 

Міський голова        Богдан  АНДРІЇВ 

 


