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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 , начальник відділ правової експертизи 

документів  

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   

 Гомонай В.В. - заступник міського голови   

 Логвінов П.В. - начальник 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   

 Полтавцева Т.В. - начальник управління майном  департаменту міського 

господарства 

  

  

 Месевра М.Ю. - заступник начальника відділу закупівель та регулювання 

економічної діяльності департаменту міського господарства 

 

  

 Лозан О.В. - головний спеціаліст  відділу експлуатації житлового фонду 

та інженерних мереж  управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарств 

 

  

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

інженерних мереж  управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарств 

 

  

 Боршовський О.І. - начальник управління містобудування та архітектури  

 Арокгаті М.Ю. - начальник служби у справах дітей  

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

населення 

 

  

 Пуглик О.І. - начальник відділу програмного забезпечення управління 

програмного та комп’ютерного забезпечення 

 

  

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

взаємодії з правоохоронними органами 

  

  Кохан А.І.                         - начальник відділу інформаційної роботи  
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  Трофименко В.В. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи  

  Мегела О. - головний редактор газети «Ужгород»  

 Хижняк К. - представник 21 телеканалу  

 Єршов Е. - представник 21 телеканалу 

 Сов’як І. -  представник інформаційного сайту 0312.ua 

  Присутні: Пугачова Н.В., мешканка міста; ФОП Галишич Н.В.; 

представники «Інваспорт»: Дьолог Н., Шутко В., Попадич Т. 

 

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому. За 

прийняття порядку денного за основу голосували одноголосно. Міський голова 

запропонував довключити питання про Програму з розробки плану реалізації 

Стратегії розвитку міста. За довключення питання та за порядок денний в цілому 

голосували одноголосно. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про Порядок здійснення координації та контролю за діяльністю 

громадських формувань з охорони громадського порядку і 

державного кордону. 

Доповідала: Зінич А.Б. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 116 прийняти. 

 

СЛУХАЛИ: Про скаргу на постанову адміністративної комісії  

(Харлапова М.В.). 

Доповідав: Штефуца В.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 117 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про скаргу на постанову адміністративної комісії  

(Вердекель І.С.). 

Доповідав: Штефуца В.О. 

Голосували за прийняття  рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 118 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про скаргу на постанову адміністративної комісії (Бойко А.С.). 

Доповідав: Штефуца В.О. 

 Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 119 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Про режим роботи у нічний час. 

Доповідав: Логвінов П.В. 

Виступили: Галишич Н.В., Макара О.М., Штефуца В.О.,  

Лелекач Н.О., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 120 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму з розробки плану реалізації Стратегії розвитку 

міста «Ужгород-2030» на 2019-2021 рр. 

Доповідав: Логвінов П.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 121 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання та припинення дії паспортів відкритих літніх 

майданчиків. 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступили: Пугачова Н.В., Андріїв Б.Є. 

Голосували за зняття п. 1.8 (до наведення порядку у дворі) 

проекту рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 122 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження розміщення тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності (Манукян А.).  

Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступила: Макара О.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 123 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності. 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 124 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження розміщення тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності (Шевчук Є.О.). 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 125 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Про поштові адреси. 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 126 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на проведення робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою. 

 Доповідав: Лозан О.В. 

Виступили: Бабидорич В.І., Гомонай В.В. 

Голосували за проект рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 127  прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зовнішню рекламу.  

 Доповідала: Клещева С.С. 

Голосували за зняття п. 1 на довивчення проекту рішення 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 128 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення, відмову в переоформленні гаража та 

надання дозволу на розміщення збірно-розбірних гаражів. 

 Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 129 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про затвердження розпорядження в.о. міського голови. 

Доповідала: Куберка М.Ю,  

Голосували за прийняття рішення з доповненням одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 130 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про фінансово-господарський стан КП «Ужгородліфт». 

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

Вельгош Т.І., головний бухгалтер КП «Ужгородліфт». 

 Доповідав: Сорока С.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 131 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ:     Інформацію про виконання доручення міського голови 27.03.2019 

№ ДГ-10/02-10, даного на засіданні виконкому 27.03.2019. 

Інформувала: Полтавцева Т.В. 

ВИРІШИЛИ:   Інформацію Полтавцева Т.В. взяти до відома (додається).  
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СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок та умови надання 

платних соціальних послуг Ужгородським міським терцентром та 

погодження тарифів на платні соціальні послуги. 

Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 132 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на влаштування до психоневрологічного 

інтернату. 

Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 133 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання статусу.  

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 134 прийняти (додається).  

СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі  у вихованні дитини.  

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 135 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 № 136 прийняти (додається).  

СЛУХАЛИ:     Про хід виконання рішення виконкому 08.02.2017 № 44. 

Інформував: Пуглик О.І. 

ВИРІШИЛИ:   Інформацію Пуглика О.І. взяти до відома (додається). 

 

 

  Міський голова        Б. АНДРІЇВ 


