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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., Улинець В.І. 

 

 

   

ПРИСУТНІ ПРАЦІВНИКИ: 

 

Пекар В.І. - начальник управління правового забезпечення 

Романюк С.В.                 - заступник начальника відділу документального та 

організаційного забезпечення 

Мінаєва А.Л. - головний  спеціаліст відділу документального та 

організаційного забезпечення  

 

 

 

 



ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

при обговоренні та внесенні проєктів рішень 

 

Гах Л.М. - директор департаменту фінансів та бюджетної політики 

Боршовський О.І. -  начальник управління містобудування та архітектури 

 

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

земельними ресурсами управління майном міста 

департаменту міського господарства 

 

  

Турянчик О.О. - начальник управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства  

 

  

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

житла управління майном департаменту міського 

господарства  

 

  

Логвінов П.В. - начальник управління економічного розвитку міста 

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

спорту 

  

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

виконкому 

  

Арокгаті М.Ю. -начальник служби у справах дітей   

Мухомедьянова Н.Б. - начальник управління освіти   

Штефуца В.О. - начальник відділу з питань запобігання та виявлення 

корупції   

  

 Кохан А.І. - начальник відділу інформаційної роботи  

 Подоляк Л.П. - заступник начальника відділу інформаційної роботи  

 Медюх Ю.П. 

 

- головний спеціаліст відділу інформаційної роботи  

Куліс М.Е. - провідний економіст КНП «Ужгородський міський  

пологовий будинок» Ужгородської міської ради 

 

Грамотник В.І. - директор КП «КАТП-072801» 

Кайнер О. - представник ТРК «Перший кабельний» 

Толвай Ю. - представник ТРК «Перший кабельний» 

Парамонов О. - представник 21 телеканалу 

Шкавара Л. - представник 21 телеканалу 



 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому та 

запропонував довключити до порядку денного три питання: про прогноз 

бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2022-2023 роки, проєкт 

бюджету Ужгородської міської територіальної  громади на 2021 рік та 

погодження розміщення  місця збору твердих побутових відходів. За доповнення  

та в цілому за порядок денний голосували одноголосно.  

 

 

СЛУХАЛИ: Про прогноз бюджету Ужгородської міської територіальної громади  

на 2022-2023 роки.  
Доповідала: Гах Л.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 401 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про проєкт бюджету Ужгородської міської територіальної  громади  

на 2021 рік.  
Доповідала: Гах Л.М.  

Виступив: Сембер С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 402 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання Програми економічного і соціального розвитку  

міста за січень-вересень 2020 року.  
Доповідав: Логвінов П.В. 

Виступив: Сембер С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 403 прийняти (додається). 

 

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

«Ужгородський міський пологовий будинок» Ужгородської міської 

ради.  
Доповідав: Логвінов П.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 404 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про режим роботи у нічний час.  
Доповідав: Логвінов П.В. 

Голосували за прийняття рішення в новій редакції одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 405 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про План дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих 

даних в Ужгородській міській раді на 2021-2022 роки.  
Доповідав: Пекар В.І.  



Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 406 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв на 2021 рік.  
Доповідала: Турховська Г.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 407 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни до рішення виконкому 31.08.2020 № 314.  
Доповідала:  Мухомедьянова Н.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 408 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни до рішення виконкому 23.11.2016 № 389.  
Доповідала: Василиндра О.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 409 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому 23.12.2019 № 483.  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 410 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності (гр. Мелень О.Я.).  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення про відмову одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 411  «Про відмову у розміщенні тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності» прийняти 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасової каплиці для проведення богослужінь.  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 412 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання та припинення дії паспорта відкритого літнього 

майданчика (ПП «Ужгород-Трейд»).  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 413 прийняти (додається). 

 

 



СЛУХАЛИ: Про розміщення групи тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності (ФОП Попович О.С).  
Доповідав: Боршовський О.І. 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення відкласти до проведення інвентаризації. 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення автобусної зупинки в комплексі з торговим 

павільйоном (ТОВ «ІДЕЯ М.І.К.»).  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 414 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про встановлення інформаційного сенсорного кіоску.  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 415 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про встановлення спортивно-гімнастичного майданчика.  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступили: Сембер С.В., Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення про відмову: «за» - 4, «проти» - 0, 

 «утрим.» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 416 «Про відмову у встановленні спортивно-

гімнастичного майданчика» прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження розміщення місця збору твердих побутових 

відходів.   
Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 417 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на встановлення спортивного майданчика.  
Доповідала: Клещева С.С. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 418 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження акта приймання-передачі у комунальну власність 

територіальної  громади міста Ужгород.  
Доповідала: Клещева С.С. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 419 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зовнішню рекламу.  
Доповідала: Клещева С.С. 



Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 420 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про демонтаж.  
Доповідала: Клещева С.С. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 421 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про фінансово-господарський стан КП «КАТП-072801» за 9 місяців 

2020 року.   
Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 422 прийняти (додається). 

 

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

Голосували за прийняття рішення з поправкою у п. 2.1 «№ 59» 

замінити на «№ 89» та доповненнями одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 423 прийняти (додається). 

 

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

Голосували за прийняття рішення з доповненнями одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 424 прийняти (додається). 

 

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

Голосували за прийняття рішення з доповненнями одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 425 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення зміни до рішення виконкому 26.08.2020 № 298.  
Доповідала: Клещева С.С. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 426 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення (відмову), надання дозволу на розміщення 

збірно-розбірних гаражів та внесення змін до рішень виконкому.  
Доповідала: Клещева С.С. 

Голосували за прийняття рішення з поправкою у п. 3.8 позицію «47» 

замінити на «56» та доповненнями одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 427 прийняти (додається). 

 

 



СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу на проведення  робіт з порушення цілісності 

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

Голосували за прийняття рішення з доповненнями одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 428 прийняти (додається). 

 

Наступні питання порядку денного розглядалися у закритому режимі. 

 
 

СЛУХАЛИ: Про зміни до рішення виконкому.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 429 прийняти (додається). 

 

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 з доповненнями одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 430 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення з доповненнями одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 431 прийняти (додається). 

 

 

 

Міський голова        Богдан  АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

  

 


