
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

   П Р О Т О К О Л  № 2 

 

  засідання виконавчого комітету 

 

5 лютого 2019 року                               Засідання розпочато:  о 12.00 

                Засідання закінчено:   о 12.30 

 

 

 

 

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

 

Андріїв Б.Є.                             міський голова 

 

Макара О.М.                                      керуючий справами виконкому 

 

 

 

       

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

 

   Палінчак М.М., Сембер С.В. 

 

 

 

 

   

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 

 

 Фартушок І.І. - заступник міського голови   

 Гомонай В.В. - заступник міського голови   

 Білак О.П. - заступник міського голови   

 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 

господарств 

  

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

населення 

  

 Годованець В.М. - заступник начальника служби у справах дітей  

 Медвідь С.М, - начальник відділу тарифної політики та 

енергоменеджменту управління економічного розвитку 

міста  

  

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

житла управління майном департаменту міського 

господарства  

  

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

взаємодії з правоохоронними органами 

  

 Столярова І. М. - заступник начальника  відділу охорони здоров’я  

 Курах І.І. - головний лікар центральної міської клінічної лікарні  

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

 Кохан А.І.                         - начальник відділу інформаційної роботи  

 Подоляк Л.П. - заступник начальника  відділу інформаційної роботи  

 Медюх Ю.П. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи  

 Любас В.Й. - представник ТОВ «Енергозбереження Закартпаття»  

 Мегела О. - головний редактор газети «Ужгород»  

 Хижняк К. - представник 21 телеканалу   

 Іванов К. - представник 21 телеканалу  

 Мазур В. - представник телеканалу «Перший кабельний»  

  Балог Е. -  представник телеканалу «Перший кабельний»  
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 Сов’як І. - представник інформаційного сайту 0312.ua  

 Кепша С. - представник рекламної агенції «Бумеранг» 

Буланов Л. - приватний підприємець 

Ключевський І. - мешканець міста 

               

  

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому. За 

прийняття порядку денного за основу голосували одноголосно. Міський голова 

запропонував довключити питання про надання згоди на влаштування до 

психоневрологічного інтернату та про тарифи на теплопостачання для ТОВ 

«Енергозбереження Закарпаття». За довключення питань та за порядок денний в 

цілому голосували одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Про тарифи на теплопостачання для ТОВ «Енергозбереження 

Закарпаття». 

Доповідала: Медвідь С.М. 

Виступили: Курах І.І., Любас В.Й., Сембер С.В., Пекар В.І.,  

Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення з поправкою (2185,19 грн.) та 

внесенням доповнення (до завершення опалювального сезону 

2018-2019 років) одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 22 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських 

засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії 

населення м. Ужгород на 2019-2020 роки. 

Доповідала: Столярова І.М. 

Виступив:  Сембер С.В. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 23 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв на 2019 рік. 

Доповідала: Столярова І.М. 

Голосували за прийняття  рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 24 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на проведення робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою. 

Доповідав: Лозан О.В. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення  з відмовою (п. 1.2.) 

одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: Рішення № 25 «Про надання та відмову у видачі дозволів на 

проведення робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою» 

прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зняття з балансу та обслуговування будинку. 

Доповідав: Лозан О.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 26 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зовнішню рекламу. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 27 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення гаражів та надання дозволу на розміщення 

збірно-розбірного гаража.   

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 28 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про видачу службового ордера. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 29 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про поселення у гуртожиток. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 30 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про соціальний квартирний облік. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:   Рішення № 31 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про укладення договорів найму. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:   Рішення № 32 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про квартирний облік. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ:   Рішення № 33 прийняти (додається). 

  

СЛУХАЛИ: Про приватизацію державного житлового фонду. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 34 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 № 35 прийняти (додається). 

  

СЛУХАЛИ: Про прийняття гр. Охоцької М.М. до Ужгородського міського 

територіального центру соціального обслуговування. 

Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 36 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на влаштування до психоневрологічного 

інтернату. 

Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 37 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування та дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів. 

Доповідав: Годованець В.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 38 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на вчинення правочинів про відчуження та 

набуття майна, право власності на яке або право користування 

яким мають діти. 

Доповідав: Годованець В.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 39 прийняти (додається). 

 

 

  Міський голова        Б. АНДРІЇВ 


