
                                       УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

   П Р О Т О К О Л  № 5 

 

  засідання виконавчого комітету 

 

27 березня 2019 року                               Засідання розпочато:  о 10.00 

                Засідання закінчено:   о 10.50 

 

 

 

 

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

 

Андріїв Б.Є.                             міський голова 

 

Сушко А.А.                            секретар   ради 

 

Макара О.М.                                      керуючий справами виконкому 

 

 

 

 

       

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

 

   Гісем М.В., 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   

 Білак О.П. - заступник міського голови   

 Тищук І.М. - міський військовий комісар   

 Паламарчук О.В. - начальник аварійно-рятувального загону 

спецпризначення УДСНС України у Закарпатській 

області 

 

  

 Медвідь С.М. - начальник відділу тарифної політики та 

енергоменеджменту управління економічного розвитку 

міста 

  

  

 Щербанич С.І. - начальник відділу економічного розвитку, аналізу та 

стратегічного планування управління економічного 

розвитку міста 

  

  

 Лелекач Н.О. - начальник відділу підприємництва управління 

економічного розвитку міста 

 

  

 Бабидорич В.І. - директор департаменту міського господарства   

 Клещева С.С. - начальник  відділу управління комунальною власністю 

та земельними ресурсами управління майном 

департаменту міського господарства 

  

  

 Лозан О.В. - головний спеціаліст  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  

 

  

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

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

зв’язку 

  

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

 Безпечна С.Д. -   начальник відділу персоніфікованого обліку 

отримувачів пільг, гарантій та компенсацій департаменту 

праці та соціального захисту населення 

 

  

 Юрко А.А. - начальник управління капітального будівництва   

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

 Мухомедьянова Н.Б. - начальник управління освіти   

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

взаємодії з правоохоронними органами 

  

  

  Кохан А.І.                         - начальник відділу інформаційної роботи  

  Подоляк Л.П. - заступник начальника  відділу інформаційної роботи  

  Трофименко В.В. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи  

  Мегела О. - головний редактор газети «Ужгород»  

 Хижняк К. - представник 21 телеканалу  

 Рейпаші В. - представник 21 телеканалу 

 Фреган В. - представник ТРК «Перший кабельний» 

 Балог Е. -  представник ТРК «Перший кабельний» 

 Мигович С. - помічник депутата міської ради Ігната О.В. 

   

 

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому. За 

прийняття порядку денного за основу голосували одноголосно. Міський голова 

запропонував довключити питання про затвердження додаткової угоди. За 

довключення питання та за порядок денний в цілому голосували одноголосно. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму матеріально-технічного забезпечення підрозділів 

територіальної оборони на 2019-2020 роки. 

Доповідав: Тищук І.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 95 прийняти (окрема папка). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму підтримки Аварійно-рятувального загону 

спеціального призначення  УДСНС  України у Закарпатській 

області на 2019 рік. 
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Доповідав: Паламарчук О.В. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 96 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання Програми економічного  і соціального розвитку 

міста за 2018 рік. 

Доповідав: Щербанич С.І. 

Виступив: Сембер С.В. 

Голосували за прийняття  рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 97 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про вартість послуги з технічного обслуговування ліфта та 

системи диспетчеризації.  
При обговоренні питання присутній Сорока С.М., директор КП «Ужгородліфт». 

 Доповідала: Медвідь С.М. 

Виступив: Пекар В.І. 

Голосували за прийняття рішення з поправкою у п. 3 одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 98 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про режим роботи у нічний час. 

Доповідала: Лелекач Н.О. 

 Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 99 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про поштову адресу та зміну до рішення. 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 100 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про відбір банківської установи для укладання договору 

фінансового лізингу. 

 Доповідав: Бобик П.І. 

Виступили: Сембер С.В., Гах Л.М. 

 Голосували за прийняття рішення з поправкою у п. 2 Порядку (на 

придбання 10 автобусів) одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 101 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переведення на альтернативний вид палива.  

Доповідала: Мухомедьянова Н.Б. 

Виступили: Сембер С.В., Боршовський О.І., Пекар В.І.,  

Андріїв Б.Є. 
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Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 102 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про забезпечення населення твердим паливом та скрапленим 

газом у 2019 році. 

Доповідала: Безпечна С.Д. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 103 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 № 104 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на проведення робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою. 

 Доповідав: Лозан О.В. 

Виступили: Бабидорич В.І., Сембер С.В., Штефуца В.О.,  

Андріїв Б.Є. 

Голосували за проект рішення з відмовою п. 1.1  (Марусик О.І.) 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 105 «Про надання та відмову у видачі дозволів на 

проведення робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою» 

прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ:     Про хід виконання рішень виконкому 26.09.2018 № 276, 

10.10.2018 № 293, 28.11.2018 № 337. 

Інформував: Лозан О.В. 

ВИРІШИЛИ:   Інформацію Лозана О.В. взяти до відома, невиконані пункти 

зазначених рішень залишити на подальшому контролі. 

 

СЛУХАЛИ: Про зовнішню рекламу.  

 Доповідала: Клещева С.С. 

Виступили: Бабидорич, В.І.,  Сембер С.В., Андріїв Б.Є. 

Голосували за проект рішення з відмовою ПП «КОРЗО-2» (на розі 

вулиць Легоцького-Заньковецької, Минайської-Грушевського)  

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 106 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ:     Про хід виконання виконання доручення, даного на засіданні  

виконкому 27.12.2018 № ДГ-52/02-10. 

Інформувала: Клещева С.С. 

Виступили: Макара О.М., Боршовський О.І., Сембер С.В.,  

Пекар В.І., Андріїв Б.Є. 

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

2. На чергове засідання виконкому підготувати та подати 

інформацію про суму коштів, одержаних містом від реклами за 

2018 рік (доручення). 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення гаражів. 

 Доповідала: Клещева С.С. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 107 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про конкурс на право розміщення атракціонів. 

Доповідала: Клещева С.С.  

Голосували за прийняття рішення з доповненням одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 108 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про укладення договорів найму. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 109 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про приватизацію державного житлового фонду. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 110 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про квартирний облік. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 111 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження додаткової угоди про внесення змін до 

договору про спільну діяльність. 

Доповідала: Клещева С.С. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 112 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Про надання статусу.  

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 113 прийняти (додається).  

СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі  у вихованні дитини.  

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 114 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. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 115 прийняти (додається).  

 

  Міський голова        Б. АНДРІЇВ 


