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                Засідання закінчено:  о 10.45 

 

 

 

 

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

 

Андріїв Б.Є.                             міський голова 

 

 

Сушко А.А.                                         секретар ради 

 

 

 

       

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

 

   Гісем М.В., 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 

 

Гомонай В.В. - заступник міського голови   

Мандич Ю.В. - радник міського голови   

Янківський Л.В. - радник міського голови   

Дмитрієв С.В.  - начальник відділу цивільного захисту населення   

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

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

Мухомедьянова Н.Б. - начальник управління освіти   

Сідун Л.М. - заступник начальника служби персоналу та спецроботи   

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 

 

  

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

житла управління майном департаменту міського 

господарства  

 

  

Зотова О.С. - начальник управління державного архітектурно-

будівельного контролю   

 

  

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

населення 

  

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

зв’язку 

  

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

закупівель та зв’язку 

  

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

спорту 

  

 Арокгаті М.Ю. -  начальник служби у справах дітей 

 

 

 Боршовський О.І. -  начальник управління містобудування та архітектури 

 

 

 Павлув Ж.В. - начальник центру надання адміністративних послуг  
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 Готра В.В. - директор КП «Ужгородський муніципальний транспорт»  

 Кохан А.І.                         - начальник відділу інформаційної роботи  

 Медюх Ю. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи  

 Штефуца В.О. 

 

- начальник відділу запобігання і протидії корупції та    

взаємодії з правоохоронними органами 

 

 

 Мегела О.І. - головний редактор газети «Ужгород»  

 Сов’як І. - представник інформаційного сайту 0312  

Хижняк К. - представник 21 телеканалу  

Єршов Е. - представник 21 телеканалу 

Мазур В. - представник телеканалу 1-ий кабельний 

Толвай Ю. - представник телеканалу 1-ий кабельний 

 

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому. За 

прийняття порядку денного за основу голосували одноголосно. Міський голова 

запропонував  довключити до порядку денного питання про  затвердження 

розпорядження міського голови. За довключення питання та за порядок денний 

в цілому голосували одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму розвитку та удосконалення цивільного захисту у  

м. Ужгород на 2020-2024 роки.  

 Доповідав: Дмитрієв С.В.  

Виступили: Сембер С.В., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 36 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу відділу цивільного захисту за 2019 рік. 

Доповідав: Дмитрієв С.В. 

Виступив: Сембер С.В. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 37 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму підтримки Державної установи «Закарпатська 

установа виконання покарань (№ 9)» на 2020 рік. 

При розгляді питання присутні: Чобаль В.М., заступник начальника ДУ УВП 

№ 9, Лавришин Є.М., юрисконсульт  ДУ УВП № 9. 

 Доповідав: Чобаль В.М. 

Виступив: Сембер С.В. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: Рішення № 38 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму підтримки обдарованої молоді м. Ужгорода на 

2020-2022 роки.  

Доповідала: Мухомедьянова Н.Б. 

Виступив: Сембер С.В. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 39 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про закріплення територій обслуговування за закладами освіти 

міста Ужгород. 

Доповідала: Мухомедьянова Н.Б. 

Виступили: Мандич Ю.В., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням (вул. Донська) 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 40 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв на 2020 рік. 

Доповідав: Решетар В.В. 

Виступили: Сембер С.В., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 41 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про забезпечення виконання бюджетного законодавства щодо 

витрачання коштів на здійснення видатків місцевого бюджету 

населенню Баранинської ОТГ на 2020 рік. 

Доповідав: Решетар В.В. 

Виступив: Сембер С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 42 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про забезпечення виконання бюджетного законодавства щодо 

витрачання коштів на здійснення видатків місцевого бюджету 

населенню міста Чоп на 2020 рік. 

Доповідав: Решетар В.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 43 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни та доповнення до рішення виконкому 12.09.2018  

№ 271. 

Доповідав: Пекар В.І. 

Виступили: Сембер С.В., Гісем М.В., Готра В.В., Андріїв Б.Є. 
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Голосували за прийняття рішення: «за» - 3. 

ВИРІШИЛИ: Рішення не приймається. 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу департаменту праці та соціального захисту 

населення за 2019 рік. 

Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 44  прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про організацію громадських робіт у 2020 році. 

Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 45 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу управління у справах культури, молоді та спорту 

за 2019 рік. 

Доповідала: Василиндра О.М.  

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 46 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу відділу оборонної та мобілізаційної роботи за 

2019 рік. 

Доповідала: Зима І.В. 

Виступили: Сембер С.В., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 47 прийняти (додається). 

 

Питання 14, 15 порядку денного зняті з розгляду у зв’язку з поданими заявами 

про конфлікт інтересів. 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу відділу транспорту, державних закупівель та 

зв’язку за 2019 рік. 

Доповідав: Бобик П.І. 

Виступили: Сембер С.В., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 48 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу центру надання адміністративних  послуг за 2019 

рік.  

Доповідала: Павлув Ж.В. 

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

ВИРІШИЛИ: Рішення № 49 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про стан кадрової роботи і звіт про роботу служби персоналу та 

спецроботи за 2019 рік. 

Доповідала: Сідун Л.М.  

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 50 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про комплексний благоустрій території. 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 51 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу управління містобудування та архітектури  

за 2019 рік. 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступили: Сембер С.В., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 52 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу управління державного архітектурно-

будівельного контролю за 2019 рік. 

Доповідала: Зотова О.С. 

Виступив: Сембер С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: 1. Рішення № 53 прийняти (додається). 

2. Підготувати та подати на чергове  засідання виконкому 

(26.02.2020) інформацію щодо статусу споруд(тимчасові/чи ні), 

розташованих по вул. 8-го   Березня (навпроти гімназії) 

(доручення).                                                   

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому від 29.02.12 № 52 «Про 

виборчі дільниці». 

Доповідав: Романюк С.В. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням (вул. Віденська, 

Рокитна) одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 54 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про відмову у продовженні строку дії дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої  реклами. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 
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Виступив: Сембер С.В. 

Голосували за прийняття рішення про продовження строку дії 

дозволів при виконанні зазначених виконкомом умов 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 55 «Про продовження строку дії дозволів на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами» прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про демонтаж. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення з вилученням абзаців 1, 5 

пункту 1 проєкту одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 56 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 57 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 58 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зовнішню рекламу. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення з вилученням пунктів 3, 4 

проєкту  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 59 прийняти (додається). 

 

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

збірно-розбірних гаражів та внесення змін до рішень виконкому. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 60 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про укладення договорів найму. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 61 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Про квартирний облік. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 62 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання соціального житла. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 63 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про приватизацію державного житлового фонду. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 64 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про видачу ордера. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 65 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження розпорядження міського голови. 

Інформував: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 66 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію про хід виконання рішення виконкому 14.11.2016  

№ 381 «Про електронні закупівлі у м. Ужгород». 

Інформувала: Химич В.В. 

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

2. Рішення  виконкому 14.11.2016 № 381 зняти з  контролю. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію про хід виконання рішень виконкому з питань 

надання дозволів на проведення робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою. 

Інформував: Лозан О.В. 

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

2. Невиконані пункти рішень залишити на подальшому контролі. 

 

          Наступні питання порядку денного розглядалися у закритому режимі. 

 

СЛУХАЛИ: Про надання та втрату статусу. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 
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Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 67 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання повної цивільної дієздатності. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 68 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 № 69 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 70 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі у вихованні дітей. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 71 прийняти (додається). 

 

 

Міський голова        Богдан  АНДРІЇВ 


