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ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

 

Андріїв Б.Є.                             міський голова 

 

Сушко А.А.                            секретар   ради 

 

 

 

       

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

 

Гісем М.В., Сембер С.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  
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ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

 

при обговоренні та внесенні проектів рішень 

 

Гомонай В.В. - заступник міського голови   

Бабидорич В.І. - директор департаменту міського господарства   

Полтавцева Т.В. - начальник управління майном  департаменту міського 

господарства 

 

  

Лозан О.В. - головний спеціаліст відділу експлуатації житлового фонду 

та інженерних мереж  управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства 

 

  

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

 

  

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

виконкому 

  

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

населення 

 

  

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

зв’язку 

  

Боршовський О.І. -  начальник управління містобудування та архітектури 

 

  

Арокгаті М.Ю. -  начальник служби у справах дітей 

 

  

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

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

взаємодії з правоохоронними органами 

 

  

Кохан А.І. - начальник відділу  інформаційної роботи 

Подоляк Л.П. - заступник начальника відділу  інформаційної роботи 

Медюх Ю. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи 

Трофименко В. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи 

Мегела О. - головний редактор газети «Ужгород» 

Бокшан Н. - представник 21 телеканалу 

Єршов Е. - представник 21 телеканалу 

Сов’як І. - представник сайту 0312 ua 
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Денисенко І. - представник сайту Закарпатньюс 

 

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому. За 

прийняття порядку денного за основу та в цілому голосували одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Про проєкт бюджету міста Ужгород на 2020 рік та прогноз 

бюджету міста Ужгород на 2021-2022 роки. 

Доповідала: Гах Л.М. 

Виступили: Сембер С.В., Гомонай В.В., Сушко А.А.  
Голосували за прийнятття рішення: «за» - 4, «проти» - 0,  

«утрим.» - 0, «не голосував» - 1 (Андріїв Б.Є. через конфлікт 

інтересів). 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 447 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на зняття з реєстрації місця проживання 

недієздатної особи. 

Доповідав: Біксей А.Б.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 448 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на вчинення правочину. 

Доповідав: Біксей А.Б.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 449 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання консультативно-дорадчої 

комісії. 

Доповідав: Біксей А.Б.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 450 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансових нормативів витрат у комунальних 

некомерційних підприємствах міста. 

Доповідав: Решетар В.В. 

Виступив: Андріїв Б.Є.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 451 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про передачу основних засобів. 

Доповідала: Турховська Г.І.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 452 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв на 2020 рік. 

Доповідала: Турховська Г.І.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 453 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни в організації перевезень пасажирів на міському 

маршруті № 20 „мкрн. “Доманинці”- Речовий ринок через пл. 

Корятовича”. 

Доповідав: Бобик П.І.  
Голосували за прийнятття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 454 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про заяву на постанову адміністративної комісії. 

Доповідав: Штефуца В.О. 

Виступили: Сембер С.В., Андріїв Б.Є.  
Голосували за прийняття рішення про скасування постанови 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 455 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переведення житлового приміщення у нежитлові. 

Доповідала: Полтавцева Т.В.  
Голосували за прийняття рішення: «за» - 4, «проти» - 0,  

«утрим.» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 456 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення робіт з порушення 

цілісності об’єктів благоустрою (Пацкан Г.А.). 

Доповідав: Лозан О.В. 

Виступили: Сембер С.В., Бабидорич В.І.   
Голосували за прийняття рішення: «за» - 0, «проти» - 0,  

«утрим.» - 5 (відмова). 

Про додатки до проєкту рішення. 

Виступили: Бабидорич В.І., Сембер С.В., Боршовський О.І., 

Андріїв Б.Є. 

Голосували за додатки до проєкту рішення за винятком п. 1.7, 

1.8, 1.11, 1.12, 1.13 (відмова) одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 457 «Про надання та відмову у видачі дозволів на 

проведення робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою» 

прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про призупинення надання дозволів на проведення робіт з 

порушення цілісності об’єктів благоустрою. 

Доповідав: Лозан О.В.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: Рішення  № 458 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зовнішню рекламу. 

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

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 459 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про встановлення мораторію. 

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

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 460 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення, відмову у переоформленні та надання 

дозволу на розміщення збірно-розбірних гаражів. 

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

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 461 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про припинення дії паспорта відкритого літнього майданчика. 

Доповідав: Боршовський О.І.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 462 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності (Ландовська В.С.). 

Доповідав: Боршовський О.І.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 463 прийняти (додається). 

 

            Міський голова зняв на довивчення питання 18, 19, 20 порядку денного 

засідання виконкому. 

 

          Наступні питання порядку денного розглядалися у закритому режимі. 

 

СЛУХАЛИ: Про влаштування дітей. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 464 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання дитини. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 465 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на вчинення правочинів про відчуження та 

набуття майна, право власності на яке або право користування 

яким мають діти, отримання грошової компенсації. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Виступили: Пекар В.І., Сушко А.А., Сембер С.В., Гісем М.В., 

Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення за винятком п. 1.7 (відмова) 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 466 «Про надання дозволів (відмову) на вчинення 

правочинів про відчуження та набуття майна, право власності на 

яке або право користування яким мають діти, отримання 

грошової компенсації» прийняти (додається). 

 

 

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ 

 

 


