
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

   П Р О Т О К О Л  № 8 

 

  засідання виконавчого комітету 

 

13 травня 2020 року                              Засідання розпочато:  о 9.00 

                Засідання закінчено:  о 10.30 

 

 

 

 

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., Сембер С.В.  

 

 

   

ПРИСУТНІ ПРАЦІВНИКИ: 

 

 

Зінич А.Б. - заступник  начальника управління правового 

забезпечення 

Козак Н.Д.                - начальник відділу документального та організаційного               

забезпечення  

Золотар Д.Ю. - головний спеціаліст відділу технічного забезпечення 

та зв’язку  управління програмного та комп’ютерного 

забезпечення 

 



ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

 

при обговоренні та внесенні проектів рішень 

 

 

Химич В.В. - начальник відділу публічних закупівель   

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

спорту 

  

Бобик П.І. - начальник відділу транспорту   

Боршовський О.І. -  начальник управління містобудування та архітектури 

 

  

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 

господарства 

  

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

інженерних мереж  управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства 

 

  

Турянчик О.О. - начальник управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства 

  

 Арокгаті М.Ю  -  начальник служби у справах дітей  

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

населення 

 

 Кохан А.І.                         - начальник відділу інформаційної роботи  

 Євдокименко М.С. 

 

- головний спеціаліст відділу запобігання і протидії 

корупції та    взаємодії з правоохоронними органами 

 

    

    

  

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому та 

запропонував зняти з порядку денного на доопрацювання  питання 7 та 12.  За 

прийняття порядку денного за основу голосували одноголосно. Беручи до уваги 

звернення департаменту міського господарства, міський голова запропонував 

довключити питання про розгляд петиції. З доповненням та в цілому за порядок 

денний голосували одноголосно. 

 



СЛУХАЛИ: Про Програму підтримки територіального управління Служби 

судової охорони у Закарпатській області на 2020-2021 роки.  
Доповідав: Євдокименко М.С. 

Виступив: Сембер С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 179 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про деякі питання організації публічних закупівель.  
Доповідала: Химич В.В. 

Голосували за прийняття рішення з уточненнями в пунктах 1.2 та 

2.11 Положення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 180 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку виплати щомісячних стипендій 

Ужгородської міської ради кращим спортсменам м. Ужгород.  
Доповідала: Василиндра О.М. 

Голосували за прийняття рішення з уточненням у пункті 5 Порядку 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 181 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни та доповнення до Регламенту виконавчого комітету та 

виконавчих органів Ужгородської міської ради  
Доповідала: Козак Н.Д. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 182 прийняти (додається). 

  

СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності. (Лятова Б.)  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступив: Сембер С.В. 

Голосували за прийняття рішення: «за» - 5, «проти»  - 1,  

«утрим.» - 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 183 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності. (Стоянович О.)  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення: «за» - 5, «проти»  - 1,  

«утрим.» - 0.  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 184 прийняти (додається). 

 

 

 



СЛУХАЛИ: Про деякі питання відбору банківської або фінансової установи для 

укладення договору фінансового лізингу.  
Доповідав: Бобик П.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 185 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про перелік та середню ціну ритуальних послуг.  
Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 186 прийняти (додається). 

  

СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку та вартості ритуальних послуг. 

 Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 187 прийняти (додається).  
  

  

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на влаштування до психоневрологічного 

інтернату та зміну реєстрації місця проживання недієздатної особи.  
Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 188 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про підсумки опалювального сезону 2019-2020 та заходи з 

підготовки до опалювального сезону 2020-2021.  
Доповідала: Куберка М.Ю. 

Виступили: Сембер С.В., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення з урахуванням зауважень та 

внесенням відповідних уточнень до заходів одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 189 прийняти (додається). 

 

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

Виступили: Сембер С.В., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 190 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження розміру внесків за обслуговування вузлів 

комерційного обліку.    
Доповідала: Куберка М.Ю. 

В обговоренні питання взяв участь Карташов С.О., директор КП 

«Водоканал м. Ужгорода» 

Виступили: Сембер С.В., Карташов С.О., Сушко А.А. 



Голосували  за  прийняття   рішення з  доповненням  у  

додатку  1 одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 191 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових 

відходів у місті Ужгород. 

 Доповідала: Турянчик О.О. 

Виступили: Сембер С.В., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 192 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження влаштування комплексного благоустрою території.  

                            (ОСББ «Тихого 19). 

Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:     Рішення № 193 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження влаштування комплексного благоустрою території. 

(ЗДО № 31 «Перлинка»). 

Доповідала: Турянчик О.О. 

Виступили: Сембер С.В., Сушко А.А. 

Голосували за прийняття рішення: «за» - 5, «проти» - 0, «утрим.» - 1 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 194 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на проведення робіт з порушення цілісності  

об’єктів благоустрою. 

Доповідав: Лозан О.В. 

В обговоренні питання взяли участь: Довбак І.М., директор КП 

«КШЕП»; Славич Д.І., директор ТОВ «Електро-Закарпаття»; Кос-

так В., представник  ТОВ «Електро-Закарпаття»; Бліщ І.Д., директор                  

ПП«Євроімекс-інвест»; Юрко А.А., начальник управління 

капітального будівництва міської ради;  Карташов С.О., директор 

КП «Водоканал м. Ужгорода». 

Виступили: Боршовський О.І., Юрко А.А., Сембер С.В., Костак В.,  

Гісем М.В., Карташов С.О., Довбак І.М., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 195 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про хід виконання рішень виконкому з питань надання дозволів на 

проведення робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою. 

Інформував: Лозан О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Лозана О.В. взяти до відома (додається). 



2. Рішення 24.10.2018 № 306 залишити на подальшому контролі. 

 

СЛУХАЛИ: Про демонтаж. 

Доповідала: Полтавцева Т.В.  

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 196 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зовнішню рекламу. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 197 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розміщення збірно-розбірного гаража та 

відмову у переоформленні гаражів. 

Доповідала: Полтавцева Т.В 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийнятття рішення  із внесеними поправками 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 198 «Про надання дозволу (відмову) на розміщення 

збірно-розбірних гаражів та переоформлення гаражів» прийняти 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розгляд петиції. 

Доповідала: Полтавцева Т.В.  

ВИРІШИЛИ: Доручити департаменту міського господарства повідомити 

заявнику петиції про те, що  питання перегляду (скасування) 

Положення про порядок проведення конкурсу на визначення 

оператора платного паркування на території м. Ужгород буде 

внесено на розгляд сесії міської ради за ініціативою окремих 

депутатів та про те, що розгляд решти питань петиції відноситься  

до компетенції суду, а саме: скасування проведеного конкурсу, 

розірвання договорів, тощо. (Доручення). 

                         

  

СЛУХАЛИ : Про виконання рішення виконкому 08.02.2017 № 44 «Про Порядок 

інформування громадськості про діяльність Ужгородської міської 

ради, її виконавчих органів через мережу Інтернет». 

Інформував: Урста М.В. 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію Урсти М.В взяти до відома (додається). 

 

 

 

 



СЛУХАЛИ: Про хід виконання рішень виконкому 16.01.2019 № 8, 16.01.2019      

№ 9 «Про забезпечення виконання бюджетного законодавства щодо 

витрачання коштів на здійснення видатків місцевого бюджету на 

2019 рік». 

Інформував: Решетар В.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Решетаря В.В взяти до відома (додається). 

2. Рішення залишити на подальшому контролі. 

 

Наступні питання порядку денного розглядалися у закритому режимі. 

 

СЛУХАЛИ:      Про закріплення права користування житлом за дітьми-сиротами. 

                           Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

                           Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:    Рішення № 199 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про визначення прізвища дитини.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 200 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання та втрату статусу.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 201 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 № 202 прийняти (додається). 

 

 

Міський голова        Богдан  АНДРІЇВ 

 
 


