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ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

 

Андріїв Б.Є.                             міський голова 

 

Макара О.М.                                      керуючий справами виконкому 

 

 

       

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

 

Гісем М.В.,  Палінчак М.М., Улинець В.І. 

 

 

   

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 

Козак Н.Д. - начальник відділу документального та організаційного 

забезпечення  

 

 

 

 

 

 



ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

при обговоренні та внесенні проєктів рішень 

 

Дмитрієв С.В. - начальник відділу цивільного захисту населення 

Боршовський О.І. -  начальник управління містобудування та архітектури 

 

Бобик П.І. - начальник відділу  транспорту   

Турянчик О.О. - начальник управління житлово-комунального 

господарства 

 

  

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

управління майном департаменту міського господарства  

 

  

Клещева С.С. - начальник відділу управління комунальною власністю та 

земельними ресурсами управління майном міста 

департаменту міського господарства 

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

взаємодії з правоохоронними органами 

  

 Подоляк Л.П. - заступник начальника відділу інформаційної роботи  

 Медюх Ю.П. 

 

- головний спеціаліст відділу інформаційної роботи  

Кочмарь Н.В. - представник ТРК «Перший кабельний» 

Толвай Ю.О. - представник ТРК «Перший кабельний» 

 

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому та 

запропонував довключити до порядку денного три питання: про безкоштовне 

перевезення учнів на міських автобусних маршрутах, залучення додаткових 

автобусів,  благоустрій території з встановленням картосхеми і зняти з розгляду 

питання 2, 6 порядку денного. За доповнення  та в цілому за порядок денний 

голосували одноголосно.  

 

СЛУХАЛИ: Про безкоштовне перевезення учнів на міських автобусних 

маршрутах загального користування у м. Ужгород. 

Макара О.М. повідомила про подану Андріївим Б.Є. заяву про конфлікт інтересів і 

те, що участі в обговоренні питання та голосуванні він брати не буде. 

 Доповідав: Бобик П.І. 

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

0, «не голосував» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 386 прийняти (додається). 



 

СЛУХАЛИ: Про залучення додаткових автобусів на міських автобусних  

маршрутах №№ 156, 158. 

Макара О.М. повідомила про подану Андріївим Б.Є. заяву про конфлікт інтересів і 

те, що участі в обговоренні питання та голосуванні він брати не буде. 

 Доповідав: Бобик П.І. 

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

0, «не голосував» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 387 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про заходи щодо попередження загибелі людей на водних об’єктах 

міста в зимовий період.  
Доповідав: Дмитрієв С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 388 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про проведення комплексного благоустрою території з 

встановленням картосхеми, облаштуванням туристичного 

майданчика з інформаційними схемами.  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступили: Турянчик О.О., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 389 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення групи тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності (Коцур М.І.).  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 390 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення групи тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності (Лукеча Г.Г).  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 391 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення групи тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності (Стегура М.І.).  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 392 прийняти (додається). 

 

 



СЛУХАЛИ: Про зовнішню рекламу.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 393 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про взяття на облік вулиці Соснової.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 394 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про влаштування сімейних склепів  на території кладовища 

«Барвінок».  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 395 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про приватизацію державного житлового фонду.  
Доповідала: Папрай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 396 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про укладення договору найму.  
Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 397 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про квартирний облік.  
Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 398 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення, надання дозволу на розміщення збірно-

розбірних гаражів.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 399 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання  дозволів на проведення  робіт з порушення цілісності 

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

Голосували за прийняття рішення з доповненням (вул. Проектна, 6) 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 400 прийняти (додається). 



 

СЛУХАЛИ: Інформацію про хід виконання рішень виконкому з надання дозволів 

на проведення робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою. 

Інформувала: Турянчик О.О. 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Турянчик О.О.  взяти до відома. 

2. У зв’язку з виконанням зазначені в інформації рішення зняти з  

контролю. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію про хід виконання рішення виконкому  08.02.2017 № 44 

«Про Порядок інформування громадськості про діяльність 

Ужгородської міської ради, її виконавчих органів через мережу 

Інтернет». 

Інформувала: Макара О.М. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію  взяти до відома (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію про хід виконання рішення виконкому  09.10.2019  

№ 377  «Про відкриті дані Ужгородської міської ради» за три 

квартали 2020 року. 

Інформувала: Макара О.М. 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію  взяти до відома (додається). 

2. Довести інформацію про хід виконання рішення виконкому № 377 

від 09.10.2019 року «Про відкриті дані Ужгородської міської ради» 

за три квартали 2020 року до відома і відповідного реагування 

виконавчих органів. 

           Виконавчим органам у 10-ти денний термін усунути недоліки 

в роботі з відкритими даними і подати інформацію до управління 

програмного та комп’ютерного забезпечення. 

          Управлінню програмного та комп’ютерного забезпечення 

доповісти про виконання доручення на черговому засіданні 

виконавчого комітету 11.11.2020 року (доручення). 

 

 

 

Міський голова        Богдан  АНДРІЇВ 

 

 


