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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 

Романюк С.В. - заступник начальника відділу документального та 

організаційного забезпечення 

Мінаєва А.Л. - головний спеціаліст відділу документального та 

організаційного забезпечення  

 



ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

при обговоренні та внесенні проєктів рішень 

 

Пантьо М.М.  - в.о. заступника керівника Ужгородської окружної  

прокуратури 

 

Мандич Ю.В. - радник міського голови 

 

Зотова О.С. -начальник управління державного архітектурно-

будівельного контролю    

 

Геворкян Д.С. -  директор комунального підприємства «Архітектурно -

планувального бюро» 

 

Келемец А.М. - директор департаменту соціальної політики  

 

Боршовський О.І. - начальник управління містобудування та архітектури 

 

Бобик П.І. - начальник відділу транспорту  

 

Дмитрієв С.В. - начальник відділу цивільного захисту населення 

 

Пуглик О.І. 

 

 

- начальник відділу програмного забезпечення 

управління програмного та комп’ютерного забезпечення  

Логвінов П.В. 

 

- начальник  управління економічного розвитку міста 

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

 

Чепкий О.О. - начальник відділу землекористування 

 

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 

 

Арокгаті М.Ю. - начальник служби  у справах дітей 

 

Штефуца В.О. - начальник відділу з питань запобігання та виявлення 

корупції   

 



Кохан А.І. - начальник відділу інформаційної роботи 

 

Медюх Ю.П. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи 

 

Білонка В.І. - депутат міської ради 

 

Волосянський О.П. - депутат міської ради 

 

Штефаньо В.П. - депутат міської ради 

 

Кайнер Л. - представник ТРК «Перший кабельний» 

  
Толвай Ю. - представник ТРК «Перший кабельний» 

  

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому, за 

основу голосували одноголосно та запропонував додатково розглянути питання:  

про скарги Василечка В.Ю. та Світличного А.Г. на постанову адміністративної 

комісії, перелік адміністративних послуг, що надаються департаментом 

соціальної політики та проведення комплексного благоустрою території зі 

встановленням міні скульптури. За доповнення  та порядок  денний  в цілому 

голосували одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих 

органів, посадових осіб, депутатського корпусу у засобах масової 

інформації на 2021-2025 роки.  
Доповідала: Кохан А.І. 

Голосували за прийняття рішення: «за» - 9, «проти» - 0, «утрим.» - 4. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 178 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму фінансування витрат за надані пільги окремим 

категоріям громадян з послуг зв’язку на 2021 – 2023 роки.  
Доповідала: Келемец А.М. 

Витупили: Риба А.Ю., Борець В.О., Андріїв Б.Є. 

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

1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 179 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про звернення до суду щодо призначення опікуна.  
Доповідала: Келемец А.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 180 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про перелік адміністративних послуг, що надаються департаментом 

соціальної політики. 



 
Доповідала: Келемец А.М. 

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

2. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 181 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання повноважень.  
Доповідав: Пекар В.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 182 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму сприяння діяльності 3 стрілецького батальйону  

військової частини 3002 Національної гвардії України на 2021 рік. 

При обговоренні питання присутній Вінярський С.О., заступник командира 

батальйону зі служби Національної гвардії України.  
Доповідав: Пекар В.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 183 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про скаргу Світличного А.Г. на постанову адміністративної комісії.  
Доповідав: Пекар В.І. 

Виступили: Турянчик О.О., Штефуца В.О., Шимон І.П., 

Волосянський О.П. 

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

1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 184 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про скаргу Василечка В.Ю. на постанову адміністративної комісії.  
Доповідав: Пекар В.І. 

Виступили: Білонка В.І., Шимон І.П. 

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

1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 185 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження попереднього висновку стосовно відповідності 

інтересам та потребам територіальної громади пропозиції щодо 

ініціювання співробітництва територіальних громад. 

 Доповідав: Решетар В.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 186 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про конкурс з відбору банківської або фінансової установи для  

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



Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 187 прийняти (додається). 

 

Фартушок І.І. повідомив про подану Андріївим Б.Є. заяву про наявність конфлікту 

інтересів і те, що в обговоренні наступного  питання порядку денного та 

голосуванні він участі не братиме. 

СЛУХАЛИ: Про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних 

маршрутах.  
Доповідав: Бобик П.І. 

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

0, «не голосував» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 188 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку зупинок громадського транспорту.  
Доповідав: Бобик П.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 189 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни у складі комісії.  
Доповідав: Чепкий О.О. 

Виступили: Волосянський О.П., Риба А.Ю., Кіштулинець Р.В., 

Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 190 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про тимчасовий порядок розрахунку плати за один день тимчасової 

/святкової дрібнороздрібної торгівлі.  
Доповідав: Логвінов П.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 191 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про режим роботи у нічний час.  
Доповідав: Логвінов П.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 192 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про видачу дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме 

майно.  
Доповідала: Геворкян Д.С. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 193 прийняти (додається). 

 

 



СЛУХАЛИ: Про розміщення групи тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності (Сідун Ю.Ю.).  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступили: Шимон І.П., Андріїв Б.Є. 

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

ВИРІШИЛИ: Рішення № 194 «Про відмову у розміщенні групи тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності» прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення групи тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності (ТОВ «ПЕРФЕКШН ІН»).  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступили: Фартушок І.І., Шимон І.П., Андріїв Б.Є. 

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

ВИРІШИЛИ: Рішення № 195 «Про відмову у розміщенні групи тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності» прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності (ФОП Носа Л.В.).  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення: «за» - 0, «проти» - 4, «утрим.» - 9. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 196 «Про відмову у розміщенні групи тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності» прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності (ТОВ «Аст М»).  
Доповідав: Боршовський О.І. 

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

Голосували за прийняття рішення: «за» - 0, «проти» - 10, «утрим.» - 

3. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 197 «Про відмову у розміщенні групи тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності» прийняти (додається). 

 

Штефаньо В.П. порушив питання щодо естетичного вигляду маркіз в історичній 

частині міста. 

СЛУХАЛИ: Про погодження розміщення місця збору твердих побутових відходів.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 198 прийняти (додається). 

 

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

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 199 прийняти (додається). 



 

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

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 200 прийняти (додається). 

 

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

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 201 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на проведення робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою. 

При обговоренні питання присутні: Погоріляк І.М., представник Ужгородського 

МРЕМ; Костак В.М., представник ТОВ «Електро - Закарпаття»; Комарницький 

О.М., підприємець.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Виступили: Шимон І.П., Риба А.Ю., Погоріляк І.М., Костак В.М., 

Кіштулинець Р.В., Комарницький О.М., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення з такими доповненнями: «за умови 

гарантійного обслуговування ділянки розриття асфальтного покриття 

протягом одного року після завершення робіт» та «роботи 

розпочинати з 11 травня 2021 року» одноголосно та попунктно :  

п. 1.1, 1.2 одноголосно,  

п. 1.3 «за» - 12, «проти» - 0,  «утрим.» - 0, «не голосував» - 1,  

п. 1.4 одноголосно, 

п. 1.5 «за» - 2, «проти» - 11,  «утрим.» - 0, «не голосував» - 0,  

п. 1.6 одноголосно, 

п. 1.7 одноголосно, 

п. 1.8 одноголосно,   

п. 1.9 одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 202 «Про надання та відмову у видачі дозволів на 

проведення робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою» 

прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про проведення комплексного благоустрою території з 

встановленням міні скульптури. 

 Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступив: Білонка В.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 203 прийняти (додається). 

 

 

 



СЛУХАЛИ: Інформацію про хід виконання рішення виконкому 09.10.2019 № 377 

«Про відкриті дані Ужгородської міської ради» за три квартали 2020 

року.  
Інформував:  Пуглик О.І. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію Пуглика О.І. взяти до відома (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію про хід виконання рішення виконкому  08.02.2017 № 44 

«Про Порядок інформування громадськості про діяльність 

Ужгородської міської ради, її виконавчих органів через мережу 

Інтернет».  
Інформував:  Пуглик О.І. 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Пуглика О.І. взяти до відома (додається). 

2. Рішення виконкому 08.02.2017 № 44 зняти з контролю. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію про хід виконання рішень виконкому з надання дозволів 

на проведення робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою.  
Інформувала: Турянчик О.О.  

ВИРІШИЛИ: Інформацію Турянчик О.О. взяти до відома (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію про хід виконання рішення виконкому 28.10.2020 № 388 

«Про заходи щодо попередження загибелі людей на водних об’єктах 

міста в зимовий період».  
Інформував: Дмитрієв С.В. 

ВИРІШИЛИ:  Інформацію Дмитрієва С.В. взяти до відома (додається). 

 

Наступні питання порядку денного розглядалися у закритому режимі. 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення зміни до складу комісії з питань захисту прав 

дитини.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 204 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки та призначення опікуна над дитиною.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 205 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі у вихованні дитини.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 206 прийняти (додається). 

 

 



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 № 207 прийняти (додається). 

 

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

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 208 прийняти (додається). 

 

 

Міський голова        Богдан  АНДРІЇВ 

 

  
 


