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ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

 

Андріїв Б.Є.                             міський голова 

 

 

Сушко А.А.                                         секретар ради 

 

 

Макара О.М.                                      керуючий справами виконкому 

 

 

       

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

 

   Палінчак М.М. 

 

 

 

   

ПРИСУТНІ ПРАЦІВНИКИ: 

 

 

Зінич А.Б. - заступник начальника 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   

Логвінов П.В. - начальник управління економічного розвитку міста   

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

Рудов О.М. - начальник загального відділу    

Пуківська М.І. - заступник начальника управління освіти   

Махобей Т.А. -  начальник відділу роботи із зверненнями громадян   

Кравчук В.В. - начальник відділу реєстрації місця проживання   

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

виконкому 

  

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

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

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 

 

  

Турянчик О.О. - начальник управління житлово-комунального 

господарства 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 

  

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

спорту 

  

 Арокгаті М.Ю. -  начальник служби у справах дітей  
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 Боршовський О.І. -  начальник управління містобудування та архітектури 

 

 

 Павлув Ж.В. - начальник центру надання адміністративних послуг  

 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 

 

 

 Готра В.В.  - директор КП «Ужгородський муніципальний транспорт»  

 Вереш П.М. - депутат міської ради  

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

 Боднар Р. - представник інформаційного сайту Ужінформ  

Хижняк К. - представник 21 телеканалу  

Єршов Е. - представник 21 телеканалу 

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому. За 

прийняття порядку денного за основу та в цілому голосували одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання цільових програм управління економічного 

розвитку міста Ужгород за 2019 рік. 

 Доповідав: Логвінов П.В.  

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 72 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ:  Про тарифи на ритуальні послуги з поховання. 

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

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

 Доповідав: Логвінов П.В.  

Виступили: Турянчик О.О.,  Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 73 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про тарифи на платні медичні послуги, що надаються КНП 

«Ужгородський міський пологовий будинок» Ужгородської міської 

ради.  

При розгляді питання присутній Онопко О.Ю., директор КНП «Ужгородський 

міський пологовий будинок» Ужгородської міської ради. 
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Доповідав: Логвінов П.В.  

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 74 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про режим роботи у нічний час.       
Доповідав: Логвінов П.В.  

Виступили: Зотова О.С., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення з вилученням абзацу 2 пункту 1 

(Кулик-Куличенко Л.Л.) одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 75 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання цільових програм за ІІ півріччя 2019 року.  
Доповідала: Василиндра О.М. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 76 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу відділу інформаційної роботи за 2019 рік.  
Доповідала: Кохан А.І. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 77 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах 

міської ради за підсумками 2019 року.  
Доповідала: Рудов О.М. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 78 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу загального відділу.  
Доповідала: Рудов О.М. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 79 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про роботу зі зверненнями громадян.  
Доповідала: Махобей Т.А. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 80 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу відділу роботи із зверненнями громадян за 2019 

рік.  
Доповідала: Махобей Т.А. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: Рішення № 81 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу відділу бухгалтерського обліку міської ради та 

виконкому за 2019 рік.  
Доповідала: Турховська Г.І. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 82 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про результати внутрішнього  контролю та аудиту у бюджетному 

процесі м. Ужгорода за ІІ півріччя 2019 року.  
Доповідала: Гах Л.М. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 83 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміну до рішення виконкому 27.11.2019 № 426.  
Доповідала: Павлув Ж.В. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 84 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни до рішення виконкому 30.08.2019 № 281 (СНВК 

«Пролісок»).  
Доповідала: Пуківська М.І. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 85 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни до рішення виконкому 30.08.2019 № 281 (ЗДО № 2).  
Доповідала: Пуківська М.І. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 86 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів в КНП  

«Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» Ужгородської 

міської ради.  
Доповідав: Решетар В.В. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 87 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про видачу дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме 

майно.  
Доповідала: Геворкян Д.С. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням (Вражи І.І…) 

одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: Рішення № 88 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання цільових програм у сфері соціального захисту 

населення міста Ужгород за 2019 рік.  
Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 89 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження  лімітів споживання енергоносіїв на 2020 рік.  
Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 90 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про прийняття гр. Заніна Г. П. на обслуговування до 

територіального центру соціального обслуговування.  
Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 91 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому 27.03.2019 № 101 «Про 

відбір банківської установи для укладання договору фінансового 

лізингу».  
Доповідав: Бобик П.І. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням пунктів 2, 3 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 92 прийняти (додається). 

 

Питання 23, 24 порядку денного зняті з розгляду у зв’язку з поданими заявами 

про конфлікт інтересів. 

 
 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Муніципальний реєстр 

територіальної громади м. Ужгород.  
Доповідала: Зінич А.Б. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 93 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни та доповнення до рішення виконкому 12.09.2018 № 271.  
Доповідала: Зінич А.Б. 

Виступили: Фартушок І.І., Готра В.В. 

Голосували за прийняття рішення із затвердженням у новій 

редакції  Примірної форми додаткової угоди … (п. 3)   одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 94 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Про зміни до рішення виконкому 31.03.2017 № 98.  
Доповідала: Зінич А.Б. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 95 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності (ГО «ПРОМІНЬ ТУРБОТИ»).  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 96 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності (гр. Боженко Н.І).  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 97 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію про виконання доручення, даного на засіданні 

виконавчого комітету 12.02.2020 р. 

Інформувала: Зотова О.С. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

ВИРІШИЛИ:  Інформацію Зотової О.С. взяти до відома (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання цільових Програм за 2019 рік.  
Доповідав: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 98 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу департаменту міського господарства Ужгородської 

міської ради за 2019 рік.  
Доповідав: Бабидорич В.І. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 99 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на проведення робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою.  
Доповідав: Лозан О.В. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 100 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зовнішню рекламу. 
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Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням про надання 

дозволу Мелкумяну А.С. одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 101 прийняти (додається). 

 

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

збірно-розбірних гаражів та внесення змін до рішення виконкому.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 102 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу відділу реєстрації місця проживання за 2019 рік.  
Доповідав: Кравчук В.В. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 103 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію про хід виконання рішень виконкому щодо  демонтажу 

за 2018 рік. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

ВИРІШИЛИ:  Питання розглянути за участю начальника управління 

муніципальної варти Станка Ю.Ю. 

 

          Наступні питання порядку денного розглядалися у закритому режимі. 

 

СЛУХАЛИ: Про надання повної цивільної дієздатності.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 104 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на вчинення правочинів про відчуження та 

набуття майна, право власності на яке або право користування 

яким мають діти.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення із вилученням п. 1.3 у зв’язку з 

конфліктом інтересів  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 105 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про встановлення, призначення та припинення опіки, піклування.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 106 прийняти (додається). 

 



9 

 

СЛУХАЛИ: Про влаштування дитини.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 107 прийняти (додається). 

 

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

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 108 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування,  до 

дитячого будинку сімейного типу на виховання та спільне 

проживання.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 109 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу служби у справах дітей Ужгородської міської ради 

за 2019 рік.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 110 прийняти (додається). 

 

 

 

Міський голова        Богдан  АНДРІЇВ 


