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                Засідання закінчено:  о 10.00 

 

 

 

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

Андріїв Б.Є.                               міський голова 

 

Риба А.Ю.                              секретар ради 

 

Фартушок І.І.                                      керуючий справами виконкому 

 

Борець В.О.                                         заступник міського голови 

 

Пинзеник В.В.                                     заступник міського голови    

 

Шимон І.П.                                          заступник міського голови   

   

       

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

Губкович В.М., Драшковці А.-Р. А., Ковач О.М., Костюченко В.В.,  

Кіштулинець Р.В. 

   

 

ПРИСУТНІ ПРАЦІВНИКИ: 

 

Пекар В.І. -  начальник управління правового забезпечення 

Козак Н.Д. - начальник відділу документального та організаційного 

забезпечення  

Романюк С.В. - заступник начальника відділу документального та 

організаційного забезпечення 

Мінаєва А.Л.           - головний спеціаліст відділу документального та  

організаційного забезпечення 
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ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

при обговоренні та внесенні проєктів рішень 

 

Гомонай В.В.                 - заступник міського голови 

 

Келемец А.М. - директор департаменту соціальної політики 

 

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

молоді 

 

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

 

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

та виконкому 

Бобик П.І. -  начальник відділу транспорту 

 

Афанасьєва О.В.              - начальник управління з питань праці та зайнятості 

населення 

 

Рогань М.С. - заступник начальника відділу роботи із зверненнями 

громадян 

 

Рудов О.М. - начальник загального відділу 

 

Турянчик О.О. - начальник управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства  

 

Полтавцева Т.В.          - начальник управління майном департаменту міського 

господарства 

 

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

житла управління майном департаменту міського 

господарства 

 

Арокгаті М.Ю. - начальник служби у справах дітей 

 

Штефуца В.О. - начальник відділу з питань запобігання та виявлення 

корупції   

 

Кохан А.І. - начальник відділу інформаційної роботи 

 

Подоляк Л.П. - заступник начальника відділу інформаційної роботи 

 

Медюх Ю.П. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи  
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Чорній І.І. 

 

- депутат міської ради 

 

Мандич Ю.В. - депутат міської ради, радник міського голови 

  

Кайнер О. - представник ТРК «Перший кабельний» 

  

Толвай Ю. - представник ТРК «Перший кабельний» 

 

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому, 

запропонував вилучити з порядку денного перше питання і розглянути додатково 

проєкти про зміни в організації перевезення та визнання переможця конкурсу. За 

доповнення  до порядку денного голосували одноголосно, за порядок денний в 

цілому – одноголосно. 

СЛУХАЛИ: Про виконання цільових програм у сфері соціального захисту 

населення міста Ужгород за 2020 рік.  
Доповідала: Келемец А.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 82 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу департаменту соціальної політики за 2020 рік.  
Доповідала: Келемец А.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 83 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв на 2021 рік.  
Доповідала: Келемец А.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 84 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про перелік та середню ціну ритуальних послуг.  
Доповідала: Келемец А.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 85 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку та вартості ритуальних послуг.  
Доповідала: Келемец А.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 86 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про звернення до суду щодо призначення опікуна.  
Доповідала: Келемец А.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 87 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Про виконання цільових програм за 2020 рік.  
Доповідала: Василиндра О.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 88 прийняти (додається). 

 

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

2020 рік.  
Доповідала: Василиндра О.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 89 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про видачу дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме 

майно.   
Доповідала: Геворкян Д.С. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 90 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу відділу інформаційної роботи за 2020 рік.  
Доповідала: Кохан А.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 91 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу відділу контролю за додержанням законодавства 

про працю за 2020 рік.  
Доповідала: Афанасьєва О.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 92 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу відділу роботи із зверненнями громадян за 2020 рік.  
Доповідала: Рогань М.С. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 93 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу загального відділу за 2020 рік.  
Доповідала: Рудов О.М.  

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 94 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу відділу бухгалтерського обліку міської ради та 

виконкому за 2020 рік.  
Доповідала: Турховська Г.І. 
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Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 95 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни в організації перевезення пасажирів на міських 

автобусних маршрутах № 7 та № 38.  
Доповідав: Бобик П.І. 

Голосували за прийняття рішення: «за» - 10, «проти» - 0,  

«утрим.» - 0, «не голосував» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 96 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про визнання переможця конкурсу з перевезення пасажирів на 

міському автобусному маршруті загального користування.  
Доповідав: Бобик П.І. 

Голосували за прийняття рішення: «за» - 10, «проти» - 0,  

«утрим.» - 0, «не голосував» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 97 прийняти (додається). 

 

Фартушок І.І. повідомив про подані Андріївим Б.Є. заяви про наявність конфлікту 

інтересів і те, що в обговоренні наступних двох питань порядку денного та 

голосуванні він участі не братиме. 

СЛУХАЛИ: Про зміну до рішення 28.10.2020 № 386.  
Доповідав: Бобик П.І. 

Голосували за прийняття рішення з поправкою «з 01.03.2021»: «за» 

- 10, «проти» - 0, «утрим.» - 0, «не голосував» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 98 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про умови конкурсу з визначення  суб’єкта господарювання для 

виконання функцій з організації та управління рухом автобусів на 

регулярних міських автобусних маршрутах загального 

користування з використанням системи GPS-моніторингу.  
Доповідав: Бобик П.І. 

Голосували за прийняття рішення: «за» - 10, «проти» - 0,  

«утрим.» - 0, «не голосував» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 99 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу відділу транспорту за 2020 рік.  
Доповідав: Бобик П.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 100 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами. 

При обговоренні питання присутні: ФОП Пілюгін А.П. та  ФОП Ключевський І.І.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення: «за» - 5, «проти» - 6, «утрим.»- 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення не приймається. 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення гаражів, відмову та внесення зміни 

до рішення виконкому.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 101 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про організацію громадських робіт у 2021 році.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 102 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про поточний ремонт підземного переходу.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Виступили: Риба А.Ю., Фартушок І.І,, Шимон І.П., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення: «за» - 4, «проти» - 0, «утрим.»- 7. 

ВИРІШИЛИ: Рішення не приймається. 

 

СЛУХАЛИ: Про укладення договорів найму.  
Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 103 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про приватизацію державного житлового фонду.  
Доповідала: Папай М.Б. 

Виступили: Риба А.Ю., Андріїв Б.Є. 

Голосували за пункт 1 «за» - 9, «проти» - 0, «утрим.» - 2,  в цілому 

за прийняття   рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 104 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про квартирний облік.  
Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 105 прийняти (додається). 

 

 



7 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу відділу документального та організаційного 

забезпечення за 2020 рік.  
Доповідала: Козак Н.Д. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 106 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому 23.09.2020 № 341 «Про 

виборчі дільниці».  
Доповідала: Козак Н.Д. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 107 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни до рішень виконкому 27.01.2021 № 44, 25.02.2019 № 60.  
Доповідала: Козак Н.Д. 

Виступили: Шимон І.П., Риба А.Ю. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням у складі 

адміністративної комісії та робочої групи, затвердженої рішенням 

виконкому 27.01.2021 № 25, одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 108 «Про зміни до рішень виконкому 27.01.2021 № 25, 

25.02.2019 № 60, 27.01.2021 № 44» прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли до 

виконкому Ужгородської міської ради протягом  2020 року.  
Інформувала: Рогань М.С. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію Рогань М.С. взяти до відома (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Інформаційно – аналітичну довідку про стан виконавської 

дисципліни у структурних підрозділах Ужгородської міської ради за 

підсумками 2020 року.  
Інформувала: Рудов О.М.  

ВИРІШИЛИ: Інформацію Рудов О.М. взяти до відома (додається). 

 
          

 

Наступні питання порядку денного розглядалися у закритому режимі. 
 

СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки та призначення опікуна над дітьми. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 109 прийняти (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: Про визначення прізвища дитини. 
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Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 110 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання статусу. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 111 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень виконкому. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 112 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 з доповненням одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 113 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень виконкому про створення дитячого 

будинку сімейного типу та влаштування дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на виховання та спільне 

проживання. 

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

ВИРІШИЛИ: Рішення № 114 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про припинення піклування та влаштування дитини, позбавленої 

батьківського піклування, на повне державне утримання. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 115 прийняти (додається). 

 
 

 

Міський голова        Богдан  АНДРІЇВ 


