
                                       УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

   П Р О Т О К О Л  № 9 

 

  засідання виконавчого комітету 

 

29 травня 2019 року                               Засідання розпочато:  о 10.00 

                Засідання закінчено:  о 10.30 

 

 

 

 

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

 

Андріїв Б.Є.                             міський голова 

 

Сушко А.А.                            секретар   ради 

 

 

 

 

       

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  

 

 

 



2 

 

 

ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

 

Пантьо М.М.   – заступник керівника місцевої прокуратури 

 

при обговоренні та внесенні проектів рішень 

 

Білак О.П. - заступник міського голови   

Гомонай В.В. - заступник міського голови   

Гах Л.М. - директор департаменту фінансів та бюджетної політики   

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 

 

  

Турянчик О.О. - начальник  управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарств 

 

  

Папай М.Б. - начальник відділу обліку, розподілу та приватизації 

житла управління майном департаменту міського 

господарства  

 

  

Боршовський О.І.

   

- начальник управління містобудування та архітектури   

Вдовіна О.А. -заступник директора КП «Архітектурно-планувальне 

бюро» 

  

Арокгаті М.Ю. - начальник служби у справах дітей   

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

взаємодії з правоохоронними органами  

  

 Кохан А.І.                         - начальник відділу інформаційної роботи  

 Подоляк Л.П. - заступник начальника відділу інформаційної роботи  

 Трофименко В.В. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи  

 Мегела О. - головний редактор газети «Ужгород»  

Щадей В.І. - депутат міської ради 
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Сов’як І. - представник інформаційного сайту 0312.ua 

Гозда Х. - представник телеканалу «Сіріус» 

Ніколаєв А. - представник телеканалу «Сіріус» 

Хижняк К. - представник 21 телеканалу  

Єршов Е. - представник 21 телеканалу 

Андрусяк А. - журналіст 

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 три проекти рішення: про 

передачу на баланс будинку, спецдільницю, відмову у продовженні строку дії 

дозволів. За довключення питань та за порядок денний в цілому голосували 

одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Про відбір банківської установи для здійснення місцевих 

запозичень до бюджету м. Ужгород. 

 Доповідала: Гах Л.М. 

Виступили: Сембер С.В., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 180 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про облаштування місця відпочинку та заходи щодо 

попередження загибелі  людей на водних об’єктах міста. 

 Доповідала: Турянчик О.О. 

Виступили: Сембер С.В., Андріїв Б.Є. 

Голосували за проект  рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 181 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на проведення робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою. 

 Доповідав: Лозан О.В. 

Виступив: Сембер С.В. 

Голосували за проект рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 182 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про хід виконання рішення виконкому 12.12.2018  № 352 «Про 

надання дозволів на проведення робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою». 
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Інформував: Лозан О.В. 

Виступив: Сембер С.В. 

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

2. Невиконані пункти рішення залишити на подальшому 

контролі. 

 

СЛУХАЛИ: Про автономне опалення. 

 Доповідав: Лозан О.В. 

Голосували за проект  рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 183 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення гаражів та надання дозволу на розміщення 

збірно-розбірних гаражів. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

 Голосували за проект рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 184 прийняти (додається). 

  

СЛУХАЛИ: Про зовнішню рекламу. 

 Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Виступив: Пекар В.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 185 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про відмову у продовженні строку дії дозволів. 

 Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Виступили: Сембер С.В., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: 1. Рішення № 186 прийняти (додається). 

2. Утворити робочу групу у складі працівників департаменту 

міського господарства, управління містобудування та 

архітектури,  депутатів міської ради, представників рекламних 

агенцій та громадськості  з метою перевірки  об’єктів зовнішньої 

реклами на території міста на наявність відповідних погоджень 

дозвільної документації;  на  відповідність їх місцезнаходження 

погодженій документації; вимогам нових ДБН; вимогам щодо 

зовнішнього вигляду рекламних конструкцій; подання 

пропозицій щодо перегляду ставок орендної плати (доручення). 

 

СЛУХАЛИ: Про приватизацію державного  житлового фонду. 

Доповідала: Папай М.Б.  

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: Рішення № 187 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про укладення договорів найму. 

 Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 188 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про квартирний облік. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

  ИРІШИЛИ: Рішення № 189 прийняти (додається). 

  
СЛУХАЛИ: Про переведення житлових приміщень у нежитлові. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 190 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про поштові адреси. 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 191 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про видачу дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме 

майно. 

Доповідала: Вдовіна О.А. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 192 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому від 29.02.12 № 52 «Про 

виборчі дільниці». 

Доповідав: Романюк С.В. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням (зміна меж 

виборчих дільниць № 57, 58) одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 193 прийняти (додається). 

  СЛУХАЛИ: Про утворення спеціальної виборчої дільниці на тимчасовій 

основі. 

Доповідав: Романюк С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 194 прийняти (додається). 
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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 № 195 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про надання та втрату статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 196 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки та призначення опікуна дітей. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 197 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про влаштування дітей. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 198 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на зняття з реєстрації місця проживання дітей. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 199 прийняти (додається). 

СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс будинку. 
 

Доповідав: Пекар В.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 200 прийняти (додається). 

Депутат міської ради Щадей В.І. порушив питання щодо демонтажу 

незаконно встановлених паркувальних знаків. 

Міський голова запропонував підготувати відповідне доручення. 

 

 

Міський голова        Б. АНДРІЇВ 

 

 


