
                                       УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

   П Р О Т О К О Л  № 20 

 

  засідання виконавчого комітету 

 

9 жовтня 2019 року                               Засідання розпочато:  о 10.00 

                Засідання закінчено:  о 12.00 

 

 

 

 

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

 

Андріїв Б.Є.                             міський голова 

 

Сушко А.А.                            секретар   ради 

 

Макара О.М.                                      керуючий справами виконкому 

 

 

       

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

 

Сембер С.В. 

 

   

ПРИСУТНІ ПРАЦІВНИКИ: 

 

Зінич А.Б. - заступник начальника управління правового 

забезпечення,  начальник відділу правової експертизи 

документів 

 

Романюк С.В.               -  заступник начальника відділу документального та 

організаційного забезпечення 

 

Мінаєва А.Л. - головний спеціаліст відділу документального та 

організаційного забезпечення  
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ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

 

при обговоренні та внесенні проектів рішень 

 

Білак О.П. - заступник міського голови   

Гомонай В.В. - заступник міського голови   

Фартушок І.І. - заступник міського голови    

Цап І.Ю. - перший заступник міського голови   

Бабидорич В.І. - директор департаменту міського господарства   

Яцків О.І. - заступник директора 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  

 

  

Лозан О.В. - головний спеціаліст відділу експлуатації житлового 

фонду та інженерних мереж  управління житлово-

комунального господарства департаменту міського 

господарства 

 

  

Турянчик О.О. - начальник  управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства 

 

  

Логвінов П.В. -  начальник управління економічного розвитку міста   

Гах Л.М. -  начальник департаменту фінансів та бюджетної 

політики  

 

  

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

населення 

 

  

Квіт В.В. - заступник  начальника управління містобудування та 

архітектури 

 

  

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

зв’язку 
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Химич В.В. -  заступник начальника відділу транспорту, державних 

закупівель та зв’язку 

 

  

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

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

виконкому 

 

  

Юрко А.А. - начальник управління капітального будівництва   

Чепкий О.О. - начальник відділу землекористування   

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

Мухомедьянова Н.Б. - начальник управління освіти   

Гайович С.В. - головний спеціаліст- юрисконсульт управління освіти   

Пугачов В.О. - заступник начальника управління муніципальної варти, 

начальник відділу контролю за паркуванням  

 

  

Мірошніков Д.Д. - заступник начальника управління міжнародного 

співробітництва та інновацій, начальник відділу грантової 

роботи та інновацій 

 

  

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

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

спорту   

 

  

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

взаємодії з правоохоронними органами 

 

  

Мандич Ю.В. - радник міського голови   

Янківський Л.М. - радник міського голови (на громадський засадах) 

Кохан А.І.  - начальник відділу  інформаційної роботи 

Подоляк Л.П. - заступник начальника відділу  інформаційної роботи 

Трофименко В. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи 

Галушка С.І. - начальник Ужгородського МРВ філії ДУ «Центр 

пробації» в Закарпатській області 

 

Ігнат В.В. - заступник начальника Ужгородського МРВ філії ДУ 

«Центр пробації» в Закарпатській області 

 

Щадей В.І. - депутат міської ради 
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Хижняк К. - представник  21 телеканалу  

Рейпаші В. - представник 21 телеканалу 

Мегела О. - головний редактор газети «Ужгород» 

Мазур В. - представник телеканалу 1-ий кабельний 

Молнар О.В. - директор ТОВ «Бодрог» 

 

  

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому. За 

прийняття порядку денного за основу голосували одноголосно. Міський голова 

запропонував зняти з порядку денного проєкти рішень про Програму 

інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 

2020-2022 роки, Програму фінансування видатків на житлово-комунальні 

послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2020 рік та  внесення змін до шляху 

проходження автобусного маршруту № 5 «пл. Корятовича – Залізничний вокзал». 

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

 Цап І.Ю. запропонував надати інформацію щодо встановлення тимчасових 

споруд на зелених зонах за такими адресами: пл. Корятовича, вул. Капушанська, 

перехрестя вул. Минайської-Грушевського. На вищезазначене питання надала 

інформацію Полтавцева Т.В., начальник управління майном  департаменту 

міського господарства. 

 

СЛУХАЛИ: Про стан підготовки міського господарства до роботи в осінньо-

зимовий період 2019-2020 року. 

При обговоренні питання присутні: Малеш В.І., директор ТОВ «Хаус 

Менеджмент  Груп»; Рожак В.І., директор ПП «УжБудСервіс»; Тереняк Б.І., 

директор ТОВ «Житло-сервіс»; Довбак І.М., директор міськ КШЕП;  

Карташов С.О., директор КП «Водоканал   м. Ужгород»; Курах І.І., директор 

комунального некомерційного підприємства “Центральна міська клінічна 

лікарня” Ужгородської міської ради; Прокопець І.Б., головний інженер 

комунального некомерційного підприємства “Ужгородський міський пологовий 

будинок” Ужгородської міської ради; Сіра А.Ю., директор комунального 

некомерційного підприємства “Ужгородська міська поліклініка” Ужгородської 

міської ради; Козак Т.Ю., головний лікар Ужгородського міського центру 

первинної медико-санітарної допомоги; Матвеєва Т.М., заступник директора з 

економічних питань комунального некомерційного підприємства “Ужгородська 

міська дитяча клінічна лікарня” Ужгородської міської ради. 

 Доповідав: Бабидорич В.І. 

Виступили: Довбак І.М., Тереняк Б.І., Рожак В.І., Карташов С.О., 

Курах І.І., Козак Т.Ю., Юрко А.А., Матвеєва Т.М., Прокопець І.Б., 

Мухомедьянова Н.Б., Біксей А.Б., Василиндра О.М.,  
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Турянчик О.О., Сембер С.В., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийнятття рішення: «за» - 3, «проти» - 0,  

«утрим.» - 1. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення не приймається. 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання цільових Програм за І півріччя 2019 року. 

Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 361 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переведення житлових приміщень у нежитлові. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Виступили: Щадей В.І., Андріїв Б.Є. 

 Голосували за прийняття рішення без п. 1 одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 362 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зовнішню рекламу. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

 Голосували за прийняття рішення з відмовою п. 1.2  

(ФОП Ганчак П.І.)  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 363 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання   дозволів на проведення  робіт з порушення 

цілісності об’єктів благоустрою. 

Доповідав: Лозан О.В. 

Виступили: Зінич А.Б., Сембер С.В., Турянчик О.О. 

 Голосували за прийняття рішення крім п. 1.9 та п. 1.1 (відмова) 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 364 «Про надання  та відмову у видачі дозволів на 

проведення  робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою. 

прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Інформація про хід виконання рішень виконкому з питань 

надання дозволів на проведення робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою 26.09.2018 № 276, 10.10.2018 № 293, 

14.11.2018 № 319, 12.12.2018 № 352, 27.12.2018 № 372. 

Інформував: Лозан О.В. 

ВИРІШИЛИ:  1. Інформацію Лозана О.В. взяти до відома (додається). 

2. Невиконані пункти рішень залишити на подальшому контролі. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення, надання дозволу на розміщення збірно-
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розбірних гаражів та внесення змін до рішень виконкому. 

Доповідала: Полтавцева Т.В.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 365 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму підтримки військовослужбовців військової служби 

за контрактом, які укладають контракт у 2020 році, та членів їх 

сімей. 

Доповідала: Зима І.В. 

 Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 366 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму забезпечення безпеки громадян шляхом 

виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними 

повторних злочинів в місті Ужгород на 2019-2021 роки. 

Доповідав: Галушка С.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 367 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму розвитку земельних відносин та охорони земель у 

м. Ужгород на 2020-2022 роки. 

Доповідав: Чепкий О.О.  
 Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 368 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ:     Про Програму утримання закладів первинного, вторинного рівня 

медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 

роки. 

Доповідав: Решетар В.В. 

 Голосували за прийняття рішення з доповненням одноголосно 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 369 прийняти (додається). 

 

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

Ужгород за І півріччя 2019 року. 

Доповідав: Решетар В.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно.  
Рішення № 370 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому 13.12.2017 № 396. 

Доповідала: Квіт В.В. 

Голосували за  прийняття рішення  одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ:  Рішення № 371 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про зміну до рішення виконкому. 

Доповідала: Квіт В.В. 

Голосували за  прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 372 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про комплексний благоустрій території. 

Доповідала: Квіт В.В. 

Голосували за  прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 373 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про припинення дії паспорта відкритого літнього майданчика. 

Доповідала: Квіт В.В. 

Голосували за  прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 374 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про погодження влаштування комплексного благоустрою 

території. 

Доповідала: Квіт В.В. 

Виступили: Молнар О.В., Сушко А.А., Чепкий О.О. 

Голосували за  прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 375 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про видачу дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме 

майно. 

Доповідала: Геворкян Д.С. 

Голосували за  прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 376 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про відкриті дані Ужгородської міської ради. 

Доповідала: Зінич А.Б. 

Голосували за  прийняття рішення з доповненням одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 377 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про вартість послуг з інвентаризації та оформлення права 

власності на нерухоме майно. 

Доповідав: Логвінов П.В. 

Голосували за  прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 378 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому 25.02.2019 № 60 «Про 

склад комісій, рад, комітетів виконкому міської ради та положень 

до них». 

Доповідав: Романюк С.В.  

Голосували за  прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 379 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про співпрацю Ужгородської міської ради 

з містами-побратимами. 

Доповідав: Мірошніков Д.Д.  

Голосували за  прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 380 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Інформацію про хід виконання рішень виконкому з питань 

демонтажу 25.02.2019 № 46, 24.04.2019 № 143, 24.04.2019 № 144, 

11.07.2019 № 258, 11.09.2019 № 373. 

Інформувала: Полтавцева Т.В. 

ВИРІШИЛИ:  1. Інформацію Полтавцевої Т.В. взяти до відома (додається). 

2. Невиконані пункти рішень залишити на подальшому контролі. 

3. Забезпечити повторний демонтаж інформаційних табличок в 

межах парковки загального користування на огорожі біля 

ресторану «Уж-Венеція» на Слов’янській набережній, 4 та 

притягнути до адміністративної відповідальності керівника 

закладу за повторне самовільне встановлення табличок 

(доручення). 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію на виконання доручення даного на засіданні 

виконавчого комітету 25.09.2019 р № ДГ-32/02-10. 

Інформувала: Химич В.В. 

Виступили: Сембер С.В., Цап І.І., Яцків О.І., Бабидорич В.І., 

Андріїв Б.Є. 

ВИРІШИЛИ:  Інформацію Химич В.В. взяти до відома (додається). 

 

 

 

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 


