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           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 

 

Гомонай В.В. -  заступник міського голови 

 

Мандич Ю.В. - радник міського голови 

  

Макара О.М. - начальник служби персоналу 

 

Келемец А.М. - директор департаменту соціальної політики  

 

Каліновська О.Є. - заступник начальника управління містобудування та 

архітектури 

 

Пуківська М.І. - заступник начальника управління освіти  

 

Савко М.В. - заступник начальника управління капітального 

будівництва 

 

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

спорту 

 

Полтавцева Т.В.          - начальник управління майном департаменту міського 

господарства 

 

Турянчик О.О. - начальник управління житлово-комунального 

господарства 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 

 

Кочмар М. - представник ТРК «Перший кабельний» 

  
Андріїв Д. - представник ТРК «Перший кабельний» 

  

 Перед засіданням виконкому міський голова вручив працівникам міської 

ради документи про здобуту у цьому році другу вищу освіту. 

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому, за 

основу голосували одноголосно та запропонував додатково розглянути питання: 



про скасування пункту рішення, відбір банківської установи для здійснення 

місцевих запозичень. За доповнення  та порядок  денний  в цілому голосували 

одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги, що 

надаються Ужгородським міським територіальним центром.      
Доповідала: Келемец А.М. 

Голосували за прийняття рішення з поправками в преамбулі 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 159 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про проведення конкурсу молодіжних 

ініціатив.  
Доповідала: Василиндра О.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 160 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни до рішення виконкому 31.08.2020 № 314.  
Доповідала: Пуківська М.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 161 прийняти (додається). 

 

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

виборчі дільниці».  
Доповідала: Козак Н.Д. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням (вул. Капушанська, 

134 Г) одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 162 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення групи тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності (ФОП Балажинець С.Й.).  
Доповідала: Каліновська О.Є. 

Виступили: Борець В.О., Кіштулинець Р.В., Шимон І.П., Риба А.Ю., 

Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення: «за»- 0, «проти» - 12, «утрим.» - 1.  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 163 «Про відмову у розміщенні групи тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності прийняти» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності (ФОП Демків Л.І.)  
Доповідала: Каліновська О.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 164 прийняти (додається). 



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

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 165 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про фінансово-господарський стан КП «Парк культури та 

відпочинку «Під замком».  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Виступили: Шимон І.П., Пинзеник В.В., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення: «за»- 11, «проти» - 0, «утрим.» - 2. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 166 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переведення житлових  приміщень у нежитлові (з доповненням). 

 Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням (вул. Олександра 

Фединця, 32/6) одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 167 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зовнішню рекламу (РА «Люкс»).  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення: «за» - 0, «проти» - 1, «утрим.» - 12. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 168 (відмова) прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про демонтаж гаража.    
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 169 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення гаражів, відмову та надання дозволу на 

розміщення збірно-розбірного гаража.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Виступив: Риба А.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 170 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження розпорядження міського голови.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 171 «Про затвердження розпоряджень міського голови» 

прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на проведення робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою (з доповненнями). 



 
Доповідала: Турянчик О.О. 

Виступили: Шимон І.П., Риба А.Ю., Кіштулинець Р.В.,  

Пинзеник В.В., Ковач О.М., Губкович В.М., Борець В.О.,  

Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення за винятком пунктів 1.1, 1.2, 1.3 та  

1.7 (вул. Тараса Шевченка, 47) одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 172 «Про надання та відмову у видачі дозволів на 

проведення робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою» 

прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про скасування пункту 1.10 рішення виконкому 24.03.2021 № 158.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Виступили: Шимон І.П., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 173 прийняти (додається). 

         

СЛУХАЛИ: 

 

Про відбір банківської установи для здійснення місцевих запозичень 

до бюджету Ужгородської міської територіальної громади.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 174 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про стан кадрової роботи  в міській раді та виконавчих органах ради 

і звіт про роботу служби персоналу та спецроботи  за 2020 рік.  
Доповідала: Макара О.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 175 прийняти (додається). 

 

        Наступні питання порядку денного розглядалися у закритому режимі. 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів 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 одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 176 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання статусу. 

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

ВИРІШИЛИ: Рішення № 177 прийняти (додається). 

 

 

Міський голова        Богдан  АНДРІЇВ 
 


