
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

   П Р О Т О К О Л  № 6 

 

  засідання виконавчого комітету 

 

24 березня 2021 року                               Засідання розпочато:  о 09.00 

                Засідання закінчено:   о 09.50 

 

 

 

           ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

Андріїв Б.Є.                               міський голова 

 

Риба А.Ю.                              секретар ради 

 

Борець В.О.                                         заступник міського голови 

 

Пинзеник В.В.                                    заступник міського голови 

 

Шимон І.П.                                         заступник міського голови 

 

Фартушок І.І.                                      керуючий справами виконкому 

 

       

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

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

Кіштулинець Р.В., Янчинський О.В. 

   

 

 

ПРИСУТНІ ПРАЦІВНИКИ: 

 

Пекар В.І. -  заступник начальника управління правового 

забезпечення 

Козак Н.Д. - начальник відділу документального та організаційного 

забезпечення  

Романюк С.В. - заступник начальника відділу документального та 

організаційного забезпечення 

 



ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

при обговоренні та внесенні проєктів рішень 

 

Рахівський Ю.В. -  заступник міського голови 

 

Гах Л.М. - директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики 

 

Бобик П.І. - начальник відділу транспорту 

 

Логвінов П.В. - начальник управління економічного розвитку міста 

  

Мухомедьянова Н.Б. - начальник управління освіти  

 

Онопко М.В. - заступник начальника відділу державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

 

Цоклан О.М. - заступник начальника відділу державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

 

Савко М.В. - заступник начальника управління капітального 

будівництва 

 

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

 

Полтавцева Т.В.          - начальник управління майном департаменту міського 

господарства 

 

Турянчик О.О. - начальник управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства  

 

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

житла управління майном департаменту міського 

господарства 

 

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 

 

Кайнер Л. - представник ТРК «Перший кабельний» 

  
Толвай Ю. - представник ТРК «Перший кабельний» 



 Міський голова  ознайомив з порядком денним засідання виконкому, за 

прийняття порядку денного за основу та в цілому голосували одноголосно.  

 

СЛУХАЛИ: Про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. 

Ужгорода  за 2020 рік.  
Доповідав: Логвінов П.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 134 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про результати проведення  внутрішнього  контролю та аудиту в 

бюджетному процесі м. Ужгорода за ІІ півріччя 2020 року.  
Доповідала: Гах Л.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 135 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 упорядкування руху приміських автобусних маршрутів по 

місту Ужгород.  
Доповідав: Бобик П.І. 

Голосували за прийняття рішення: «за» - 12, «проти» - 0, «утрим.» - 

0, «не голосував» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 136 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про визнання переможця конкурсу.  
Доповідав: Бобик П.І. 

Голосували за прийняття рішення: «за» - 12, «проти» - 0, «утрим.» - 

0, «не голосував» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 137 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про електронну реєстрацію дітей у комунальні заклади дошкільної 

освіти та дошкільні відділення закладів загальної середньої освіти 

Ужгородської міської ради.  
Доповідала: Мухомедьянова Н.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 138 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу управління освіти за 2020 рік.  
Доповідала: Мухомедьянова Н.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 139 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 № 140 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу управління охорони здоров’я за 2020 рік.  
Доповідав: Решетар В.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 141 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу відділу державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців за 2020 рік.  
Доповідала: Онопко М.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 142 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу відділу державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень за 2020 рік.  
Доповідала: Цоклан О.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 143 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про передачу об’єктів комунальної власності.  
Доповідав: Савко М.В. 

Виступив: Риба А.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 144 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу управління капітального будівництва за 2020 рік.  
Доповідав: Савко М.В. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 145 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни у складі адміністративної комісії.  
Доповідав: Пекар В.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 146 прийняти (додається). 

 

 



СЛУХАЛИ: Про зміни до рішення виконкому 27.07.2016 № 238.  
Доповідав: Пекар В.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 147 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання цільових Програм за 2020 рік.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 148 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу департаменту міського господарства Ужгородської 

міської ради за 2020 рік.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 149 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження розміщення  місця збору твердих побутових 

відходів.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 150 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку актів списання багатоквартирних 

житлових будинків із комунального балансу міста.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 151 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про малі архітектурні форми.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення з уточненням назви та 

поправками у додатку одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 152 «Про тимчасові споруди» прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про взяття на облік футбольного поля.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 153 прийняти (додається). 

 

Міський голова зняв  з розгляду питання 21 та 23 порядку денного.  
 

 

 



СЛУХАЛИ: Про переоформлення дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 154 прийняти (додається). 

 

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

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 155 прийняти (додається). 

 

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

Голосували за прийняття рішення із внесенням доповнення та 

поправкою одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 156 прийняти (додається). 

 

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

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 157 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання  дозволів на проведення  робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

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

Голосували за прийняття рішення із вилученням пунктів 1.3., 1.6, 

1.7, 1.14 та доповненням ТОВ «Карпати—Інко» одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 158 прийняти «Про надання та відмову у видачі   

дозволів на проведення робіт з порушення цілісності об’єктів 

благоустрою» (додається). 

 

 

Міський голова        Богдан  АНДРІЇВ 
 


