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ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

 

Андріїв Б.Є.                             міський голова 

 

Риба А.Ю.                           секретар ради 

 

Фартушок І.І.                                      керуючий справами виконкому 

 

Борець В.О.                                         заступник міського голови    

 

Пинзеник В.В.                                     заступник міського голови   

    

Шимон І.П.                                          заступник міського голови 

 

       

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

Губкович В.М., Драшкоці А.-Р. А., Ковач О.М., Костюченко В.В., Курах І.І., 

Кіштулинець Р.В.,  Станкевич-Волосянчук О.І. 

 

   

ПРИСУТНІ ПРАЦІВНИКИ: 

 

Пекар В.І. - начальник управління правового забезпечення 

Мінаєва А.Л. - головний  спеціаліст відділу документального та 

організаційного забезпечення  

Золотар Д.Ю. - головний спеціаліст відділу технічного забезпечення 

та звя’зку управління комп’ютерного забезпечення 



ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

при обговоренні та внесенні проєктів рішень 

 

Гомонай В.В. - заступник міського голови 

Цап В.В. - заступник начальника управління економічного розвитку 

міста 

Боршовський О.І. -  начальник управління містобудування та архітектури 

Бабидорич В.І. - директор департаменту міського господарства 

 

  

Турянчик О.О. - начальник управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства  

 

  

Довбак І.М. - директор комунального підриємства «Комунальне 

шляхово-експлуатаційне підприємство» 

  

Геворкян Д.С. - директор комунального підриємства «Архітектурно-

планувальне бюро» 

  

Горват М.В. - заступник директора департаменту соціального захисту 

населення 

Бобик П.І.  - начальник відділу транспорту   

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  

Кузьма С. - представник ТРК «Перший кабельний» 

Шкавара Л. - представник 21 телеканалу 

 Глагола В.Я.,  Маєрчик П.С., депутати міської ради 

 

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому за 

порядок денний голосували одноголосно.  

 

 

СЛУХАЛИ: Про режим роботи у нічний час.  
Доповідав: Цап В.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 432 прийняти (додається). 



 

СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання  консультативно-дорадчої 

комісії щодо використання у 2020 році субвенції з державного 

бюджету.  
Доповідав: Горват М.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 433 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на вчинення правочину.  
Доповідав: Горват М.В. 

Виступив: Драшкоці А.-Р.А. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 434 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про звернення до суду щодо призначення опікуна (Б. Олег).  
Доповідав: Горват М.В, 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 435 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про звернення до суду щодо призначення опікуна (Ф. Олена).  
Доповідав: Горват М.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 436 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження річного орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю на 2021 рік.  
Доповідав: Пекар В.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 437 прийняти (додається). 

 

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

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 438 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про закріплення територій обслуговування за закладами освіти 

міста Ужгород.  
Доповідала: Мухомедьянова Н.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 439 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про конкурс з перевезення пасажирів на міських автобусних 

маршрутах №№ 4, 7Д, 158. 



Фартушок І.І. повідомив, що Андріїв Б.Є. не братиме участі в обговоренні питання 

та голосуванні через конфлікт інтересів. 

 Доповідав: Бобик П.І. 

Виступили: Риба А.Ю., Фартушок І.І. 

Голосували за прийняття рішення: «за» - 12, «проти» - 0,  «утрим.» 

- 0, «не голосував» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 440 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про видачу дублікатів та внесення змін до свідоцтв про право 

власності на нерухоме майно.  
Доповідала: Геворкян Д.С. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 441 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження акта приймання-передачі.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 442 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку актів списання багатоквартирних 

житлових будинків із комунального балансу міста.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 443 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання  дозволів на проведення  робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою. 

При обговоренні питання присутні: Славич Д.І., представник ТОВ «Електро-

Закарпаття»;  Юрченко В.В., представник ТОВ «Хім-Каскад»; Стоцька Т.В., фізична 

особа.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Виступили: Глагола В.Я., Бабидорич В.І., Кіштулинець Р.В.,   

Довбак І.М., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення  з доповненням та відмовою пп. 

1.2, 1.3, 1.4   одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 444 «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

проведення  робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою» 

прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про тимчасову заборону видачі дозволів на проведення робіт з 

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

Голосували за прийняття рішення з поправкою одноголосно. 



ВИРІШИЛИ: Рішення № 445 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про влаштування сімейних склепів на території кладовища 

«Барвінок».   
Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 446 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про орієнтовний план роботи виконавчого комітету міської ради на 

І півріччя 2021 року.  
Інформував: Фартушок І.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 447 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому 25.02.2019 № 60 (зі 

змінами).  
Інформував: Фартушок І.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 448 прийняти (додається). 

 
 

Наступні питання порядку денного розглядалися у закритому режимі. 

 
 

СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі у вихованні дітей.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 449 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про встановлення піклування та призначення піклувальника над 

дитиною.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Виступив: Кіштулинець Р.В. 

Голосували за прийняття рішення з доповненнями одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 450 прийняти (додається). 

 

 

Міський голова        Богдан  АНДРІЇВ 

 

 

 

 

  

 


