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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: 

 

 

Гісем М.В., Палінчак М.М. 

 

 

   

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  

 

 

 



ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

 

при обговоренні та внесенні проектів рішень 

 

 Фартушок І.І. - заступник міського голови   

 Білак О.П. - заступник міського голови   

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

 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 господарств 

 

  

Куберка М.Ю. - начальник  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 

 

 

Воловар М.В. - начальник служби персоналу та спецроботи  

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 

 

  

Мухомедьянова 

Н.Б. 

- начальник управління освіти 

 

  

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

взаємодії з правоохоронними органами 

  

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

зв’язку 

 

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

 Кохан А.І.                         - начальник відділу інформаційної роботи  

  Трофименко В.В. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи  

  Мегела О. - головний редактор газети «Ужгород»  

 Хижняк К. - представник 21 телеканалу  

 Єршов Е. - представник 21 телеканалу 



 Мазур В. -  представник телеканалу «1-ий кабельний»  

Балог Е. -  представник телеканалу «1-ий кабельний» 

Синько Т. - представник телеканалу «М-студіо» 

Ткач О. -  представник телеканалу «М-студіо» 

Вереш П.М. - депутат міської ради 

Марголич С.С. - помічник депутата міської ради Сюська М.М. 

 

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому. За 

прийняття порядку денного за основу голосували одноголосно. Міський голова 

запропонував довключити до порядку денного чотири проекти рішення: про 

поштові адреси, надання паспорта відкритого літнього майданчика, дозвіл на 

розроблення паспорта опорядження фасадів та благоустрій території, дозвіл на 

розроблення паспорта опорядження фасадів та благоустрій території. За 

довключення питань та за порядок денний в цілому голосували одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму інвентаризації та паспортизації об’єктів 

культурної спадщини м.Ужгород на 2019-2021 роки 

Доповідала: Василиндра О.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 137 прийняти. 

 

СЛУХАЛИ: Про скарги на постанову адміністративної комісії. 

Доповідав: Штефуца В.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 138 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Положення про порядок проведення стажування студентів 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» в Ужгородській 

міській раді. 

Доповідала: Воловар М.В. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття  рішення з поправкою у п.1.4. 

Положення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 139 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Ужгородського навчально-

виробничого центру «НІКА». 

Доповідала: Мухомедьянова Н.Б. 

 Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 140 прийняти (додається). 

 



СЛУХАЛИ: Про зміни та доповнення до переліків адміністративних послуг. 

Інформувала: Макара О.М 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 141 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на проведення робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою. 

 Доповідав: Лозан О.В. 

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

Голосували за проект рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 142  прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами.  

 Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за проект  рішення з доповненнями (пл. Богдана 

Хмельницького) одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 143 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про демонтаж рекламного засобу. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

 Голосували за проект рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 144 прийняти (додається). 

  

СЛУХАЛИ: Про переоформлення гаражів та надання дозволу на розміщення 

збірно-розбірних гаражів. 

 Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 145 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про  укладення договорів найму. 

Доповідала: Папай М.Б.  

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 146 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про квартирний облік . 

 Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 147 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про приватизацію державного житлового фонду. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 



  

ВИРІШИЛИ: 

 

Рішення № 148 прийняти (додається). 

  
СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку актів списання багатоквартирних 

житлових будинків із комунального балансу міста. 

Доповідала: Куберка М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 149 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про видачу дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти 

нерухомого майна. 

Доповідала: Геворкян Д.С. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 150 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок направлення дітей до 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів 

міського та обласного бюджетів. 

Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 151 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про встановлення переліку та вартості ритуальних послуг. 

Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 152 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни до рішення виконкому 14.06.2018 № 166. 

Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 153 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на реєстрацію місця проживання недієздатної 

особи. 

Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 154 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про звернення до суду щодо призначення опікуна. 

Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 155 прийняти (додається). 

 



СЛУХАЛИ: Про надання статусу.  

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 156 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки та призначення опікуна дитини.  

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 157 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 одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 158 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ:     Про поштові адреси. 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:   Рішення № 159 прийняти (додається). 

  
СЛУХАЛИ: Про надання паспорта відкритого літнього майданчика. 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:     1.Рішення № 160 прийняти (додається). 

2. Провести комплексну перевірку відкритих літніх майданчиків 

для здійснення підприємницької діяльності на базі стаціонарних 

закладів ресторанного господарства  на території міста на 

відповідність реальної площі їх розміщення, площі, зазначеній у 

документації (доручення).                                                        

  
СЛУХАЛИ: Про дозвіл на розроблення паспорта опорядження фасадів та 

благоустрій території (ПАТ «Готельно-туристичний комплекс 

«Інтурист-Закарпаття).  

Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 161 прийняти (додається). 

  
СЛУХАЛИ: Про дозвіл на розроблення паспорта опорядження фасадів та 

благоустрій території (ТОВ «Комплекс Закарпаття»). 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 162 прийняти (додається). 



  
СЛУХАЛИ: Про хід виконання рішення виконкому 14.11.2016 № 381 «Про 

електронні закупівлі в м.Ужгород» 

Інформував: Бобик П.І. 

ВИРІШИЛИ:  Інформацію Бобика П.І. взяти до відома (додається). 

  
  

  

 

 

  Міський голова        Б. АНДРІЇВ 
 


