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Сушко А.А.                            секретар   ради 
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ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

 

   Гісем М.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 

 

 Гомонай В.В. - заступник міського голови   

 Бабенко Є.В. - заступник начальника Чопського прикордонного  загону 

– начальник відділу забезпечення 

  

 Зима І.В. - начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи   

 Урста М.В. - начальник  управління програмного та комп’ютерного 

забезпечення 

  

 Полтавцева Т.В. - начальник  управління майном департаменту міського 

господарства 

  

 Куберка М.Ю. - начальник  відділу експлуатації житлового фонду та 

інженерних мереж  управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарств 

 

  

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

житла управління майном департаменту міського 

господарства   

  

 Станко Ю.Ю. - начальник відділу муніципальної інспекції з 

благоустрою 

  

 Пугачов В.О. - головний спеціаліст відділу муніципальної інспекції з 

благоустрою 

 

  

 Боршовський О.І. - начальник управління містобудування та архітектури  

 Арокгаті М.Ю. - начальник служби у справах дітей  

 Цап В.В. - заступник  начальника управління економічного 

розвитку міста, начальник відділу зовнішньо – 

економічних зв’язків, інвестицій та туризму 

 

  

 Крайниківська Л.Ю. - заступник начальника центру надання адміністративних 

послуг 

  

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

 Чумак Л.Л. - начальник відділу зведеного бюджету, міжбюджетних 

відносин та місцевих запозичень департаменту фінансів 

та бюджетної політики 

  

 Воловар М.В. - начальник служби персоналу та спецроботи   

 Рудов О.М. - начальник загального відділу   

 Махобей Т.А. - начальник відділу роботи із зверненнями громадян   
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 Штефуца В.О. - начальник відділу запобігання і протидії корупції та    

взаємодії з правоохоронними органами 

  

 Євдокименко М.С. - головний спеціаліст  відділу запобігання і протидії 

корупції та    взаємодії з правоохоронними органами 

  

  

  Химич В.В. - заступник начальника  відділу транспорту, державних 

закупівель та зв’язку 

 

  Кохан А.І.                         - начальник відділу інформаційної роботи  

  Подоляк Л.П. - заступник начальника  відділу інформаційної роботи  

  Мегела О. - головний редактор газети «Ужгород»  

  Хижняк К. - представник 21 телеканалу   

  Єршов Е. - представник 21 телеканалу  

  Мазур В. - представник телеканалу «Перший кабельний»  

   Балог Е. -  представник телеканалу «Перший кабельний»  

 Легеза Т. - представник телеканалу «М-Студіо» 

 Ткач О. - представник телеканалу «М-Студіо» 

                

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому. За 

прийняття порядку денного за основу голосували одноголосно. Міський голова 

запропонував довключити питання про надання дозволу на розроблення проекту 

реконструкцію військового кладовища по вул. Тімірязєва. За довключення 

питання та за порядок денний в цілому голосували одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на проведення робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою. 

При обговоренні питання присутні: Довбак І.М., директор КП «КШЕП», 

Опаленик І.І., директор ТОВ «Ужагромікс», Костак В.М., головний інженер ЗУ 

ПАТ «Електро», Іштвані О.Т., заступник головного інженера УжМРЕМ. 

 Доповідала: Куберка М.Ю. 

Виступили: Пугачов В.О., Довбак І.М., Костак В.М.,  

Опаленик І.І., Андріїв Б.Є. 

Голосували за перенесення розгляду питання одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Повернутися до розгляду питання після усунення усіх недоліків. 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму надання матеріально-технічної допомоги 

Чопському прикордонному загону на 2019 – 2020 роки. 

Доповідав: Бабенко Є.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 40 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Про Програму надання шефської допомоги військовим частинам, 

розташованим на території міста на 2019-2020 роки. 

Доповідала: Зима І.В. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 41 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму інформатизації діяльності Ужгородської міської 

ради та її виконавчих органів на 2019 рік. 

Доповідав: Урста М.В. 

Голосували за прийняття  рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 42 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму встановлення автономного електричного 

опалення у м. Ужгород  на 2019 рік. 

Доповідала: Куберка М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 43 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про  доповнення до рішення виконкому 26.10.2016 № 336. 

Доповідала: Куберка М.Ю. 

При обговоренні питання присутній Сорока С.Ю., директор КП «Ужгородліфт» 

 Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 44 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переведення житлового приміщення у нежитлове. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 45 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами.  

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 46 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів та відмову у наданні дозволів на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами.  

 Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Виступили: Боршовський О.І., Сушко А.А., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення з поправкою в абз. 1 п. 1.1 

(напроти буд. № 16), відмовою абз. 3 п. 1.6, зняттям п. 1.7, 

поправкою у нумерації підпунктів пункту 2 одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 47 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Про зовнішню рекламу. 

При обговоренні питання присутні приватні підприємці: Буланов Л., 

Ключевський І. 

 Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Виступили: Ключевський І.І, Боршовський О.І., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням п. 1.4 (ТОВ 

«ВІП Автореклама»),  п. 2 викласти в редакції «надати дозволи на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами строком на 5 років» 

(Ключевський І.І., ТОВ «Унгвайер») одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 48 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про квартирний облік. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 49 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про приватизацію державного житлового фонду. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 50 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ:    Про укладення договорів найму. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:   Рішення № 51 прийняти (додається). 

  

СЛУХАЛИ: Про переоформлення гаражів та надання дозволу на розміщення 

збірно-розбірних гаражів. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 52 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання повноважень на розгляд справ про адміністративні 

правопорушення.  

Доповідав: Станко Ю.Ю. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 53 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження положення про архітектурно – містобудівну 

раду при управлінні містобудування та архітектури. 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 54 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Про погодження встановлення пам’ятної дошки Александеру 

Дубчеку.  

Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступила: Сушко А.А. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 55 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про поштові адреси та зміну до рішення. 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням 4-ох пунктів  

(вул. П. Лінтура) одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 56 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту реконструкції 

військового кладовища по вул. Климента Тімірязєва та 

спорудження меморіалу загиблим у Першій світовій війні. 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно.  

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 57 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про тарифи на ритуальні послуги з поховання.  

При обговоренні питання присутні: Сухолов А.Р., директор КП «УККП», 

Стрижовець Л.М., економіст КП «УККП». 

 Доповідав: Цап В.В. 

Виступив: Пекар В.І. 

Голосували за прийняття рішення з поправкою у п. 2 (без газета 

«Ужгород») одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 58 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни та доповнення до переліків адміністративних послуг.  

Доповідала: Крайниківська Л.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 59 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про склад комісій, рад, комітетів виконкому міської ради та 

положень до них. 

Доповідав: Романюк С.В. 

Голосували за прийняття рішення з поправками у додатках: 21, 

37, 41 одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 60 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Про надання статусу.  

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 61 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів (відмову) на вчинення правочинів про 

відчуження та набуття майна, право власності на яке або 

користування яким мають діти.  

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 62 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про створення дитячого будинку сімейного типу і  влаштування 

дітей - сиріт на виховання та спільне проживання. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 63 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у справах дітей про 

підтвердження місця проживання дитини. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 64 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про результати проведення  внутрішнього  контролю та аудиту у 

бюджетному процесі м. Ужгород за ІІ півріччя  2018 року. 

Доповідала: Гах Л.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 65 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про стан кадрової роботи в міській раді та виконавчих органах 

ради. 

Доповідала: Воловар М.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 66 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах 

міської ради за підсумками 2018 року. 

Доповідала: Рудов О.М. 

Виступила: Макара О.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 67 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Про роботу зі зверненнями  громадян.  

Доповідала: Махобей Т.А. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 68 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про хід виконання рішення виконкому 14.11.2016 № 381. 

Інформувала: Химич В.В. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

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

2. Рішення виконкому 14.11.2016 № 381 залишити на подальшому 

контролі. 

 

 

 

  Міський голова        Б. АНДРІЇВ 

 


