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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., 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  

 

 

 



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   

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 

 

  

Логвінов П.В. - начальник управління економічного розвитку міста 

 

 

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

Квіт В.В. - заступник начальника управління містобудування та 

архітектури 

 

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 

  

 Кохан А.І.                         - начальник відділу інформаційної роботи  

 Трофименко В.В. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи  

 Мегела О. - головний редактор газети «Ужгород»  

Совяк І. - представник інформаційного сайту 0312.ua 

Малетич І. - представник ГО «Сила і честь» 

 

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому. За 

прийняття порядку денного за основу голосували одноголосно, в цілому -  

одноголосно. 



 

СЛУХАЛИ: Про підсумки опалювального сезону 2018-2019 та заходи з 

підготовки до опалювального сезону 2019-2020.   
При обговоренні питання присутні: Чегіль М.М., заступник начальника 

управління у справах культури, молоді та спорту, начальник відділу культури, 

Камінська Н.П., представник ПП «УжБудСервіс», Малеш В.І., директор ТОВ 

«Хаус Менеджмент Груп»», Феделещак М.М., помічник  директора КП 

«Водоканал м. Ужгорода» 

 Доповідала: Куберка М.Ю. 

Виступили: Гомонай В.В., Феделещак М.М., Штефуца В.О., 

Сембер С.В., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення: «за» - 4, «проти» - 0,  

«утрим.» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 163 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на проведення робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою. 

 Доповідав: Лозан О.В. 

Виступили: Сембер С.В., Андріїв Б.Є. 

Голосували за проект рішення з доповненням одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 164  прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення, відмову в переоформленні гаража та 

надання дозволу на розміщення збірно-розбірного гаража. 

 Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за проект  рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 165 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зняття з балансу та обслуговування будинку. 

Доповідала: Куберка М.Ю. 

 Голосували за проект рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 166 прийняти (додається). 

  

СЛУХАЛИ: Про влаштування сімейного склепу на території кладовища 

«Барвінок». 

 Доповідала: Куберка М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 167 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про зміни до рішення виконкому 25.02.2019 № 44. 

Доповідала: Куберка М.Ю.  

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 168 прийняти (додається). 

 



СЛУХАЛИ: Про переведення житлових приміщень у нежитлові. 

 Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням щодо 

встановлення камер відеоспостереження одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 169 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про прийняття на баланс. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

  ИРІШИЛИ: Рішення № 170 прийняти (додається). 

  
СЛУХАЛИ: Про зовнішню рекламу. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 171 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму «Розвиток паліативної та хоспісної допомоги у м. 

Ужгород на 2019-2023 роки». 

При обговоренні питання присутня Козак Т.Ю., керівник КНП «Ужгородський 

міський центр ПМСД». 

 Доповідав: Решетар В.В. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 172 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Інформацію про хід виконання рішень виконкому 16.01.2019  

№ 8, 9 «Про забезпечення виконання бюджетного законодавства 

щодо витрачання коштів на здійснення видатків місцевого 

бюджету на 2019 рік». 

Інформував: Решетар В.В. 

Виступили: Сембер С.В., Андріїв Б.Є. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію Решетаря В.В. взяти до відома (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про міську Програму сімейної, гендерної політики, запобігання 

та протидії домашньому насильству і торгівлі людьми на 2019-

2020 роки. 

Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 173 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків 

влітку 2019 року. 

Доповідав: Біксей А.Б. 



Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 174 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни та доповнення до рішення виконавчого комітету 

10.04.2019 № 133. 

Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 175 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про статут громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону «Сила і Честь». 

Доповідав: Пекар В.І. 

Виступив: Сембер С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 176 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про режим роботи у нічний час.        

Доповідав: Логвінов П.В. 

Виступив: Сембер С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 177 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання та припинення дії паспортів відкритих літніх 

майданчиків. 

Доповідала: Квіт В.В. 

Виступили: Макара О.М., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 178 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про поштові адреси та зміну до рішення. 

Доповідала: Квіт В.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 179 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про погодження розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності. 

Доповідала: Квіт В.В. 

Голосували за відмову у прийнятті рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Відмовити у прийнятті рішення. 

 

  Міський голова        Б. АНДРІЇВ 

 
 


